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Gastdirigent in Beijing ( China )

Joop Boerstoel met gemengde
gevoelens terug

Seniorensoos
Vierakker/
Wichmond
Op woensdag 28 februari om 14.30
uur komt Johan Pardijs uit Vorden vertellen en dia's vertonen over Vordense
kerken, de kastelen, dichter A.C. W.
Staring en zijn geliefde Wildenborch.
Dit gaat gepaard met zeker enkele bekende gedichten, voordrachten, anekdotes over Staring en een prachtige
diaserie.
Een heel bijzondere leerzame en aangename middag die men niet mag
missen.
Graag tot dan, in het Ludgerusgebouw
in Vierakker om 14.30 uur. Secr. Gerda
Klein Geltink, namens het Bestuur.

Geef om vrijheid.........
Landelijke collecteweek Amnesty International

Applaus en bloemen na afloop van het concert in de 'Forbidden City Concert Hall'

Joop Boerstoel is afgelopen woensdag met gemengde gevoelens teruggekeerd vanuit China, waar hij in de stad Beijing tussen 6 - 15 februari een
aantal gastdirecties heeft verzorgd. Dat hield onder meer in dat hij in China heeft gewerkt met het harmonieorkest van ‘ Beijing Children’s Palace’
en verder als gastdocent bij het orkest van de ‘Middle School Affiliated
University’. ‘ Een fantastische gebeurtenis die ik zelf en mijn zoon Jurriaan als zeer leerzaam heb ervaren. Desondanks toch een trip met een
zwart randje. Wij hadden namelijk een uitnodiging ontvangen om met
het gehele gezin, echtgenote Simone en onze zonen Jurriaan ( 14) en Ruben ( 12 ) te komen. Voor Simone en de jongens was er die week in China
een educatief en cultureel reisprogramma samengesteld.

De uitnodiging hield in dat ik voor de
jongens toestemming moest vragen of
ze zeven dagen van school mochten
verzuimen. Het Isendoorn College gaf
meteen voor Jurriaan toestemming.
School het Hoge weigerde de toestemming voor Ruben. De school beriep
zich op het advies van de leerplicht
ambtenaar van de gemeente Bronckhorst. Echter de gemeente komt pas in
beeld wanneer het om een schoolverzuim van tien dagen en meer gaat. In
ons geval, het aanvragen van zeven dagen, beslist het schoolhoofd. Dit is mij
ook door de gemeente Bronckhorst
meermalen schriftelijk bevestigd’, zo
zegt een verbitterde Joop Boerstoel.
Hij staat op en pakt een map met een
flink dossier met daarin veel correspondentie richting gemeente en
school en vice versa. Joop Boerstoel: ‘
In de leerplichtwet ( die overigens al
uit 1969 stamt) staat dat er in uitzonderlijke situaties buiten de verplichte
schooltijd om, toestemming voor een
verzuim gegeven kan worden. Ik heb
genoeg voorbeelden dat er toestemming voor bijvoorbeeld een wintersportvakantie of een buitenlandse trip
wordt gegeven.Je begrijpt dat wij hevig
zijn teleurgesteld. We hebben het op
een eerlijke manier netjes en met reden omkleed aangevraagd. Bovendien
zijn wij door ‘derden’gesteund.

Wij hebben de aanvraag gedaan om
feitelijkheden die de wet biedt en dan
zegt één persoon, sorry geen toestemming. Het gevolg van dat alles was dus
dat Ruben niet mee mocht en dat ook
Simone thuis is gebleven. We konden
Ruben natuurlijk niet alleen in Vorden achter laten. Heel erg jammer allemaal, het zou voor Ruben een zeer
leerzame trip zijn geweest’’, zo zegt
Joop Boerstoel. School het Hoge wenste geen commentaar op bovenstaande
te geven. ‘Dit is een kwestie tussen ouders en school en daar doen wij richting pers geen mededelingen over’, zo
luidde de reactie. ‘Weet je wat zo pijnlijk is, je komt thuis van een enthousiaste reis en vervolgens moet ik mij
richting mijn zoon een beetje inhouden. Ruben zei zelf: ‘ Zeg er maar niet
teveel over pa’, zo zegt een geëmotioneerde Joop Boerstoel.
Inmiddels heeft hij zich weer vol op
zijn muzikale leven gestort, namelijk
het dirigeren van harmonieorkesten
te weten K.S.W. uit Nijverdal, Symfonisch blaasorkest Gaanderen en het
harmonieorkest Prinses Irene uit Huizen. Verder is Joop Boerstoel werkzaam bij het ‘Muziek Uitleen Informatiecentrum’ in Arnhem ( onderdeel
van de Biblio- Service Gelderland ).
Joop : ‘ In deze functie geef ik onder
meer advies aan verenigingen en muziekscholen. Verder hou ik mij mo-

menteel bezig met een congres in Ierland. Daar komen in de maand juli 21
orkesten vanuit de gehele wereld bijeen. Naast het maken van muziek zijn
daar workshops, repertoire sessies, dirigenten clinics e.d. Ik ondersteun bij
dit wereldcongres de president van de
organisatie. Prachtig werk om te
doen’, aldus Joop Boerstoel.
Wat betreft de komende jaren is hij
betrokken bij de begeleiding van een
proces betreffende het schrijven van
een opera voor koor- en blaasmuziek.
Voorts in 2007 nog een week gastdirigent in Italië. In 2008 volgt wederom
een trip naar China. ‘De grote diversiteit en het werken met mensen van allerlei niveau geeft veel voldoening. Als
dirigent probeer ik de kwaliteit van de
muzikanten zo optimaal mogelijk te
benutten en het beste uit de mensen
te halen en absoluut niet geforceerd te
werk te gaan’, zo zegt de 41 jarige Joop
Boerstoel, die inmiddels al een kwart
eeuw muzikaal bezig is. Ook werkt hij
momenteel aan een project ‘Windkracht 6’ genaamd dat wil zeggen via
het onderwijs bij de jeugd enthousiasme proberen te kweken richting de
muziekverenigingen. In het recente
verleden heeft hij als dirigent van het
‘Zomerorkest’ een paar maanden door
Nederland getoerd. Thans is hij artistiek adviseur van dit orkest. Een druk
muzikaal leven met maar één ‘maartje ’ : ‘Jammer genoeg te weinig tijd
om zelf een concert c.q. musical te bezoeken. Gelukkig staan daar veel andere mooie dingen in mijn vak tegenover’, zo zegt Joop Boerstoel.

allesvan.nl

vanuit uw regio, voor uw regio

De landelijke collecte van vorige
week ten bate van Amnesty International heeft in Vorden 801,03
euro opgebracht. Hartelijk dank
aan alle gevers!
Het werk van Amnesty is succesvol
dankzij de steun van velen. Amnesty
International is onpartijdig en onafhankelijk.De organisatie neemt
geen geld aan van regeringen of politieke groeperingen. Juist daarom is

ook deze landelijke collecte zo belangrijk. Zodat Amnesty International actie kan blijven voeren voor de
mensenrechten in alle landen.
We waren dit jaar met 12 collectanten en willen dit aantal graag uitbreiden. Wilt u ons in februari 2008
hierbij helpen, belt u dan naar Anke
Schouten tel. 555115 of Ineke Froling
tel. 553617.

OVG voorlichtingsavond
De OVG heeft op woensdag 28 februari een spreekster uitgenodigd
van de instelling "Tactus", de instelling voor verslavingszorg. Tactus
zal voorlichting geven omtrent gebruik van alcohol, alsmede misbuik van alcohol, en mogelijke gevolgen.
Ze geeft voorlichting over alcohol in
het verkeer, daarnaast wordt er gediscussieerd over (mede) verantwoorde-

lijkheid van gastheer en gastvrouw
voor het gebruik van alcohol. Hoe verzorgen we in thuissituatie drankjes bij
diverse gelegenheden. We krijgen tips
en adviezen om het onderwerp, het
voorkomen van rijden onder invloed,
bespreekbaar te maken. Leden van de
Oecumenische Vrouwen Groep, en belangstellenden zijn van harte welkom
in gebouw Withmundi om 19.45 uur.
Het belooft opnieuw een interessante
avond te worden.

PECH ONDERWEG?
GRATIS HULP EN GRATIS APK!

Voor alle Daewoo en Chevrolet rijders bij ons in onderhoud.

Geldig voor de bouwjaren vanaf 1999.

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

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

Het voorjaar komt er aan
we zetten de bloemetjes
buiten

Weekenddiensten en belangrijke telefoonnummers
Hervormde kerk Vorden
Zondag 25 februari 10.00 uur ds. B. Neppelenbroek
19.00 uur Gez. Zangdienst in de Herv. Kerk, ds. Laseur,
Enschede
Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 25 februari 10.00 uur ds. D. Westerneng 19.00 uur
Gez. Zangdienst in de Herv. Kerk ds Laseur, Enschede

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

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 25 februari 10.00 uur ds. D.Bos

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.

R.K. Kerk Vorden
Woensdag 21 februari 10.00 uur Aswoensdag Woorddienst
Zondag 25 februari 10.00uur woord- en communieviering
mmv Cantemus Domino.

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.

R.K. Kerk Vierakker
Woensdag 21 februari 9.00 uur Eucharistieviering, aswoensdag
Zaterdag 24 februari 17.00 uur Woord- en communiedienst
herenkoor
Zondag 25 februari10.00 uur Eucharistieviering dameskoor

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

Tandarts
24/25 februari G.M. Wolsink, Laren tel 0573 40 21 24. 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 alarmnr. 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

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 13.3017.30 uur, vrijdag 13.30-20.00 uur, zaterdag 10.00-12.00 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.

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

Vlaai v/d week
 KunstKring Ruurlo: Cursus Boetseren: 6 ochtenden
v.a. 1 maart voor beginners
en gevorderden. Workshops:
8 maart Sieraden maken,
21 en 28 maart een leuk (tuin)
beeldje maken van Paverpol.
Info: (0573) 453090 of 451599
en www.kunstkring ruurlo.nl
 14e voorjaars kinderkledingbeurs in Leesten!
Vr. 2-3-2007, 19.00-21.30 u,
wijkcentrum “de Mene”. Verkoopnrs à € 1,- halen op
ma. 26-2 van 08.45-09.45 en
19.00-20.00 uur. Inleveren:
do. 1-3 van 19.00-20.00 en
vr. 2-3 van 08.30 tot 09.30
uur. Kleding vanaf maat 80
en speelgoed vanaf 9 mnd!
Meer info: 52 99 56 / 52 81 28.
 Workshops / activiteiten
op “De Wilgenhoeve” Tolhutterweg 3, Ruurlo. Zaterdag
3 maart Workshop schilderen voor beginners en gevorderden. Acryl op doek. Zondag 11 maart 2e hands Boekenbeurs en expositie. 3
plaatselijke kunstenaars stellen hun werk ten toon. De opbrengst komt ten goede aan
het Westerbork scholenproject van de 6 basisscholen
van Ruurlo. Zaterdagmiddag
17 maart Workshop sieraden
maken in combinatie met een
High Tea. Zaterdag 24 maart
Workshop schilderen voor
beginners en gevorderden.
Acryl op doek. Zaterdag 7 april
Workshop Kunstwerk maken
van klei. Abstract menselijk
figuur/figuren. Zaterdag 14
april Workshop borderinrichting Advies en plan opstellen
o.l.v. een tuinarchitecte. Zaterdag 21 april Workshop sieraden maken in combinatie met
een High Tea. Opgave / info
Liesbeth Schot-Hissink (0573)
45 21 57. hl.schot@hetnet.nl,
www.wilghenhoeve.nl
 Complete voeding voor
aankomen/afslanken en goede
energie met persoonlijke begeleiding. Jerna Bruggink (0575)
46 32 05. www.vitalcare.nl

Cassisbavaroisevlaai
€

6,25

Dinsdag = Brooddag

3 fijn volkoren €

 Te koop: kippen aan de
leg. Goossens, Voortseweg 6,
Toldijk, tel. (0575) 46 16 70
of 46 37 43.
 Echt Nordic Walking leren
of blijft u liever ”sjokken met
stokken”? Nu ook NW loopgroepen. Bel. (0575) 46 36 03
of kijk op www.vitalnowa.nl

4,25

Weekendknallers
geldig op vrijdag 23 en zaterdag 24 februari

Slagroomschnitt
Zebrabrood

5,50
€ 1,95

€

p/st
5 plakken

brood met chocolade en noten

 FNV Belastingservice invul-avond in Dorpscentrum
21 maart 2007. Mw D. Walgemoet, tel. (0575) 55 67 75.
 Wilt u uw oud ijzer kwijt?
Bel Frits Peppelinkhausen,
tel. (0575) 55 29 16, b.g.g.
(06) 51 60 15 16.
 Gezocht: hulp in de huishouding in Vorden. 1 ochtend in de week. Bel (0575)
55 08 16 na 19.00 uur voor
meer info.
 Boekenmarkt en expositie van bronzen beelden en
olieverfschilderijen in het
Bakhuus op de Wilghenhoeve,
Tolhutterstraat 3 te Ruurlo op
Zondag 11 maart van 10 tot 17
uur. Opbrengst is bestemd
voor het z.g. Westerborkproject van de zes basisscholen
in Ruurlo. Toegang is gratis.
 Aangeboden Ruurlo grote
kamer+serre met gez. gebr.
van keuken en badkamer.
Tel. (0573) 45 37 60.

TE HUUR

Opslagruimtes
van 2 m2 t/m 20 m2.

Camper- of
caravanstalling
in geïsoleerde bedrijfshal
met toezicht.
J.C. Teeuwen
Ambachtsweg 1 - Vorden
Tel. (0575) 55 37 75

Judolessen
Vorden
vanaf 4 jaar.
Elke dinsdag vanaf 15.45 uur.
Sporthal ‘t Jebbink
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

Dagmenu’s

 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.
 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.

6-8 pers

21 t/m 27 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 21 februari
Uiensoep met crouton / Bauernschmaus met zuurkool en
knodel.

Donderdag 22 februari
Hollandse biefstuk met kruidenboter, aardappelen, groente /
chocolademousse met slagroom.

Vrijdag 23 februari
Tomatensoep / Pangafilet op Oosterse wijze bereid, saus, rijst
en groente.

Zaterdag 24 februari (alleen afhalen)
Spare ribs met zigeunersaus, frieten en rauwkostsalade /
ijs met slagroom.

Maandag 26 februari
Gesloten.

 Te huur per 1 april 2007
in Hengelo Gld. ruime bovenwoning met 3 slaapkamers,
douche, wc, kamer + keuken.
Inlichtingen (0575) 46 14 84
van 8.30 tot 18.00 uur.
 Gezocht stalling voor oldtimer in Vorden, tel. 55 55 88.
 Tijd over? Gymver. Sparta
zoekt juryleden. Info H. Peters, tel.nr. 55 67 79.

Dinsdag 27 februari
Wiener schnitzel met gebakken aardappelen en groente / 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 blij geven wij kennis van de geboorte
van onze zoon en ons broertje

Lieuwe
Wilhelmus Antonius
Wilfried, Hettie, Siebrand
en Frederiek Lichtenberg

Veilig in Jezus’ armen
Diep bedroefd, maar dankbaar voor alle liefde,
warmte en hartelijkheid waarmee zij ons heeft
omringd, delen wij u mede dat geheel onverwacht
is overleden onze lieve moeder en oma

Hermina Christina
Broekgaarden-Brinkerhof
Hermien

Theaterworkshops
voor vrouwen
za 3 maart ‘wildevrouw’
za 14 april ‘buikgodin’
za 16 juni ‘vlindervrouw’
Voor meer informatie:
Brigitte Janssen,
tel. (0575) 51 98 55
www.theateratelier-dewildevrouw.nl

weduwe van Gerhard Broekgaarden

12 februari 2007
Ruurloseweg 75
7251 LB Vorden

op de leeftijd van 80 jaar.

Een smakelijk succes, de Special van deze week. Spekstrudel, een opgerold speklapje goed gevuld met appel, kaneel en stroop. In ‘Koken met
de Keurslager’ nummer 2 vindt u het recept van spekstrudel met rösti.
Gegarandeerd voor herhaling vatbaar. Ga naar www.keurslager.nl voor
meer bijpassende recepten.

Vleeswarenkoopje

Henk Broekgaarden
Joke Broekgaarden-Gotink

Op 1 maart 2007 is onze medewerker

Jos Masselink
25 jaar bij ons in dienst.
Dit willen wij niet ongemerkt voorbij laten gaan.
Daarom nodigen wij u uit voor een receptie op
zaterdag 3 maart a.s. van 17.00 tot 19.00 uur bij
“Pepe” restaurant, L. Dolfingweg 6, 7223 LZ Baak.

Elsbeth Regelink-Broekgaarden
Bert Regelink
Susan en Frank
Ronald en Jasmijn
Michiel
Ina Scheffer – Broekgaarden
Gerard Scheffer
Niels
Frank
14 februari 2007
Pieter van Vollenhovenlaan 5
7251 AP Vorden
De begrafenis heeft inmiddels plaatsgevonden.

Gerrit en Henny Wullink
Banninkstraat 54a
7255 KE Hengelo

150 g met gratis 100 g vleessalade

Met grote verslagenheid geven wij u kennis van het
geheel onverwachte overlijden van onze innig
geliefde zus, schoonzus, nicht en tante

Hermina Christina BroekgaardenBrinkerhof
weduwe van Gerhard Broekgaarden

Spekstrudel

zoekt per direct een:

ADMINSTRATIEF MEDEWERKER M/V
t.b.v. personeels/salarisadminstratie
en secretariaat
voor 16-20 uur per week.

Neven en nichten
Vorden, 14 februari 2007.

Sporthal de Pol, Zelhem
van 10.00-16.00 uur.

Alle handel mogelijk.
Standhouders gevraagd.

Info (0316) 33 32 05
b.g.g. (06) 20 41 15 29
H.M. Hogebos

Afslanken/
Aankomen
gratis
begeleiding

4 stuks €

Gepaneerde schnitzels

Hermien
Broekgaarden-Brinkerhof
G.E. Garsen-ter Maten
J.M. Kornegoor-ter Maten
G. Kloosterman-Wuestenenk
Vorden, 14 februari 2007

€

Runderreepjes

100 gram

€

5.00
1.19

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

GRAFSTEENSPECIALIST

G.O.G. VORDEN

Info: Annie Haaring
Tel. (0575) 467 381

nieuwe grafmonumenten
restauratie grafmonumenten
 onderhoud grafmonumenten
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Hoetinkhof 215
7251 WH Vorden
Telefoon (0575) 55 29 28
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Marinus J. Hesselink b.v.
grafmonumenten
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sinds 1908

Al bijna 100 jaar vakmanschap!
Ook voor urngedenktekens en
onderhoud van bestaande monumenten.

Ê

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

6 ,9Ê-/1, 9
1- Ê{Ê 6 ,9"

Industrieterrein ”De Mars”
t.o. Woonboulevard Eijerkamp
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Nieuwe collectie

Spreek met de stem van de stilte
dan kom je nooit woorden tekort
Dag lieve

Hermien
Stephan, Thomas,
Gea en Hans Weenk

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

Gerrit Willem Nijenhuis
betuigen wij u onze oprechte dank.
J. Nijenhuis-Regelink
Kinderen en kleinkinderen
Vorden, februari 2007

4 stuks
Kookidee

Ê* , /
Onverwachts is overleden onze lieve vriendin

3.98

Keurslagerkoopje

ÎÊ>>ÀÌ

Voor meer informatie zie onze website:
www.urticadevijfsprong.nl

€

Gebraden kippenpoten

Snuffel/
Braderie

Vorden: J.A.S. Makkink-Brinkerhof
A.J. Makkink
Zutphen: D. Pasman-Klein Obbink
D. Pasman

100 gram

3.89
1.25

Maaltijdidee

Zo. 11 maart

op de leeftijd van 80 jaar.
Hermien we zullen je missen.

€

Special

Aanbiedingen geldig van 19 t/m 24 februari 2007

WULLINK v.o.f.

Ardennerham

WEEKBLAD

Nu ook op internet!

Houten vloeren en
Laminaat

Dus kijk snel op
www.contact.nl

Niet Duur !!!!!!!!!!!!!!!

Uw uitvaart in vertrouwde handen!

Lochem Parket &Tapijt
te Ruurlo 0573-453501

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

Gratis offerte / bezoek aan huis

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

Tel. 0575 - 45 20 20
Dag en nacht bereikbaar
Uw uitvaartleiders:

J. Eppink
Steenderen

A. Ruiterkamp
Almen

website: www.eppinkruiterkamp.nl
e-mail: uitvaart@eppinkruiterkamp.nl
Bronkhorsterweg 1a, 7221 AA Steenderen

Alfons Bos al 40 jaar een 'zingende' schilder! Kinderkledingbeurs in Leesten
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".
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, tel. 529956 of Rianne
Marsman, tel. 528128.

Komt u ook?
Komt u ook, zondag 4 maart om
10.00 uur naar de gereformeerde
kerk in Vorden? Die zondag is er
een gezamenlijke dienst uitgaande van de ZWO (Zending ,Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking) commissie,bestaande uit gereformeerde en NH leden.
Wij nodigen u uit te komen luisteren naar ds.Borger uit Amersfoort,(leden van) het koor Inspiration olv Piet Piersma en ook zelf te
zingen, begeleid door organist de
heer Hovius.
Alfons aan het werk in kasteel Hackfort.

Alle dagen fluitend naar je werk gaan, vervolgens tijdens de dagelijkse arbeid vrijwel de gehele dag zingen of neuriën, dan kan het niets anders of
je moet een gelukkig mens zijn. Alfons Bos, al 40 jaar in dienst bij het
schildersbedrijf Boerstoel, is zo iemand. ‘Ik ben een bofkont dat ik zo’n
baas heb getroffen. Ik zeg dit niet om de familie Boerstoel stroop om de
mond te smeren, maar ik meen het uit de grond van mijn hart’, zo zegt de
inmiddels 55-jarige schilder. Hij heeft onder drie generaties Boerstoel zijn
boterham verdiend, eerst bij Johan Boerstoel, de opa van zijn huidige
werkgever Dick Boerstoel. De meeste tijd (35 jaar) heeft Alfons met de andere Johan gewerkt, de vader van Dick Boerstoel. Vier jaar geleden nam
Dick het bedrijf van zijn vader over.
Zoals in Vorden bekend, zijn de Boerstoel’s zeer muzikaal aangelegd, hoe
dikwijls hebben vader Johan en zijn
zonen Joop en Dick niet samen opgetreden. Alfons: ‘Ze hebben natuurlijk
ook wel geprobeerd om mij bij de muziekvereniging te krijgen, echter tevergeefs, muziek maken is aan mij niet
besteed, ik hou het liever bij zingen’,
zo zegt hij lachend. Dezer dagen
wordt hij vanwege zijn 40-jarig jubileum gehuldigd. In feite is Alfons al een
half jaar langer in dienst. Vanwege de
bouwvakvakantie zou de huldiging
vorig jaar naar augustus worden verschoven. Toen waren daar plotsklaps
de tragische gebeurtenissen rondom
de muziekvereniging Sursum Corda,
waar ook de familie Boerstoel nauw
bij betrokken was.
Alfons: ‘Onvoorstelbaar welke impact
dat op het bedrijf heeft gehad, wij waren er allemaal kapot van’. Zelf heeft
hij ook genoeg meegemaakt. Vlak voor
de eeuwwisseling werd Alfons ernstig
ziek en belandde hij enkele maanden
in het ziekenhuis in Amsterdam,
waarna hij een jaar uit de roulatie
was. ‘Hartverwarmend zoals de familie Boerstoel heeft meegeleefd, ook
naar mijn vrouw Minie. Ook veel lof
voor het voetbalteam van ome Joop
(Westerveld) waarvan ik ook deel uitmaakte. Elke keer als Minie bij mij op
bezoek kwam, werd zij met de auto
opgehaald en naar Amsterdam gebracht. Dat werd allemaal door ome
Joop geregeld. Dat zijn allemaal din-

gen die vergeet je nooit meer. Ik kan er
nog altijd emotioneel van worden’, zo
zegt Alfons Bos.
Hij komt uit een gezin van zeven jongens en vijf meisjes. Niet één van zijn
broers koos voor het schildersvak. Voor
Alfons was het ‘logisch’ dat hij later
schilder zou worden. De opleiding
volgde hij op de Leo Stichting in Borculo. Via cursussen werd de ‘leerling’ , aspirant gezel, vervolgens gezel en behaalde hij uiteindelijk het diploma
‘vakbekwaam schilder’. Alfons: ‘Zo
rond mijn eindexamen, ik was nog 15,
kwam Johan Boerstoel bij ons thuis
met de vraag of ik niet als schilder bij
hem wilde werken. Mijn vader gaf toestemming en zo trad ik op 31 juli 1966
officieel bij de Boerstoel’s in dienst.
Mijn eerste loon, 30 gulden in de week.
Voor mij een luxe, wanneer ik mijn
loon had ontvangen ging ik gelijk ‘een
baal’ shag halen, geweldig allemaal.
Mijn eerste werkdag staat nog steeds
op mijn netvlies gegrift. Ene mijnheer
Bouman, voormalig arts in Amsterdam, had in Linde een oud boerderijtje gekocht. De firma Boerstoel kreeg
de opdracht om de gehele boerderij op
te knappen. Als beginnend schilder
moest ik de deuren afkrabben. Schilderen was er toen nog niet direct bij,
ik moest gewoon letterlijk en figuurlijk onderaan de ladder beginnen. Johan Boerstoel kwam geregeld kijken
hoe of ik het deed. Geleidelijk aan
mocht ik ook zelf schilderen. Johan

deed het mij voor en stimuleerde mij
geweldig. Ik kon trouwens heel goed
met hem opschieten en heb ik heel
veel van hem geleerd. Ook met Dick
kan ik het goed vinden en niet te vergeten met mijn collega’s. Een fijn stel
waarvan de meeste ook al jarenlang
bij het bedrijf werken.
We gaan meestal met twee man op
karwei. Ik kan mij nog goed herinneren dat wij in het verleden in Hackfort
een goede klant hadden. Daar kwam
ik meestal wel één of twee keer per
jaar. Het huis werd bewoond door
twee dames, wanneer zij weg moesten
zeiden ze tegen mij : ‘zeg Alfons, we
zijn er even niet, wil jij straks de kippen voeren en de eieren uit het hok
halen. Hartstikke leuk natuurlijk’, zo
blikt Alfons terug. In zijn vrije tijd komen de hobbies aan de orde. Samen
met echtgenote Minie genieten van
muziek, concerten (in vroeger jaren)
van de Cats bezoeken en recentelijk
concerten van BZN, zoals nog onlangs
in de schouwburg in Doetinchem.
Duitstalige muziek, muziek uit de zestiger jaren, Alfons heeft ‘kasten’ vol
CD’s. Geen wonder dat hij dagelijks
zingend en fluitend naar zijn werk
gaat!

Wilt u daarna nog doorpraten of gewoon gezellig bij elkaar zijn dan is er
koffie in het Achterhuus. Ook is er gelegenheid deel te nemen aan een eenvoudige broodmaaltijd. Graag daarvoor uw opgave, tel 551138 Waarom
deze bijzondere dienst? In de veertigdagentijd vraagt Kerkinactie aandacht
in een campagne met als thema: 'Zoek
de Balans' In onze reis door het leven
maken we een balans op. Waar ligt
ons zwaartepunt? Wat weegt voor ons,
in de keuzes die wij maken in ons le-

SZG timmert aan
de weg met acro
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68e jaargang no. 37
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Weekblad Contact ook op
Internet
Naast de vertrouwde papieren uitgaven, verschijnen de weekbladen
van Contact nu ook wekelijks op
Internet in de vorm van "E-paper",
de electronische krant. Op een zeer
gebruiksvriendelijke wijze kunt u
door de pagina's "bladeren" en artikelen aanklikken om leesbaar te
vergroten. Wilt u graag via uw
computer op de hoogte blijven van
het laatste nieuws of leest u toch
liever vanaf krantenpapier, wij bieden u beide mogelijkheden.

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

Colofon

Passage

Weevers vernieuwt de website van Weekblad Contact

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

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

ildenborch
ierakker

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

ranenburg
Medler
Linde

Delden

BORCH - DELDE

Colofon
Uitgave: Drukkerij Weevers BV
Nieuwst ad 30 - Postbus 22
7250 AA orden
Telefoon
(0575) 55 10 10
Fa
0575) 55 10 86
E-mail:
info@contact.nl
Internet:
.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/beric hten:
Maandagmorgen voor 9.00 uur
Correspondenten:
Fam. Velhorst
Het Wiemelink 11
7251 C
Vorden
Telefoon (0575) 55 16 88
E-mail: a.velhorst3@kpnplanet.nl

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

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

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

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.

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, be
gint om 20.00 uur.

PCOB lezing over de
Achterhoek

Deze week
in Contact

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.

26 KOOPZO
HE

GELO GLD.

no
ember
november
Extra
koopavonden
wo / do
22 / 23 nov

• NIEUWE EN GEBRUIKTE FIETSEN EN BROMFIETSEN
• GROTE VOORRAAD ONDERDELEN
• VERHUUR VAN FIETSEN TANDEM S EN FAMILIEFIETSEN
• VERKOOP VAN SKELTERS
• Wij moeten plaats maken voor decollectie van 2007
• NU: diverse 2006 modellen van
GAZELLE •

ATA US •

OGA-MI ATA •

IANT • SPA TA

tegen scherpe prijzen!!

Koopzondag
26 nov

KIJK • PR OBEER • 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!
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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-

LDE

Passage

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.

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

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

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

ALARMNUMMER POLITIE AMBULANCE BRANDWEER 1 1 2
REGIONALE 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

Deze week
in Contact

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.

26 KOOPZOND
HENGELO GLD.

11.00–17.

november
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
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Kieftendorp 11 - 7255 MG Hengelo Gld. tel: 0575-467278
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SPALSTRAAT 32 HENGELO GLD. TEL. (0575) 46 18 84

Profiteer SOLDERIE Prijzen
BLAZERS NU
T'SHIRTS NU

€ 75,-€ 20,--

BROEKEN NU
PULLO ERS NU
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€ 49,-€ 35.--
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te handwerken te slijten op de kerstmarkt die op 10 december in het Ludgerusgebouw in Vierakker zal worden

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

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

Oud Vorden

VANAF
€24995

www.auto-palace.nl
Plakhorstweg 1-3 - 7008 AS Doetinchem - Tel. (0314) 34 16 00
Verkoop kleedjes bij de Welfare

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.

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

CHEVROLET

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

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

Dinsdag 26 november komen wij weer
bij elkaar in het Dorpshuis. We zullen
ons deze avond gaan bezig houden
met 'WAT KAN IK VOOR JE INSCHENKEN''. Een voorlichtingsbijeenkomst
over alcohol en verkeer.

Dinsdag 21 november 2006
68e jaargang no. 37

Bronckhorst Noord

WEEKBLAD VOOR VORDE

Weevers vernieuwt de website van Weekblad Contact

Weekblad Contact ook op
Internet
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.

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

Colofon

Passage

Weevers vernieuwt de website van Weekblad Contact

Weekblad Contact ook op
Internet
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Hebt u zelf een idee voor uitbreiding
van deze sites, laat het ons dan weten.
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.
De website www.contact.nl is volledig
verzorgd door ons webbureau:
Weevers Net.

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

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

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

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

PCOB lezing over de
Achterhoek

Deze week
in Contact

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.

26 KOOPZONDAG
HENGELO GLD.

11.00–17.00 uur
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november
Extra
koopavonden
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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
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**
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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!
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€ 20,-€ 49,--
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2 VOOR € 125,--

2 VOOR € 35,-2 VOOR € 75,-2 VOOR € 50.--
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Verkoop kleedjes bij de Welfare

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

gehouden. De Welfare Rode Kruis Vorden is daar namelijk met een verkoopstand aanwezig.
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REGIONALE HUISARTSENPOST 0900 - 200 9000

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

Lezing kunstgeschiedenis groot succes
Vrijdag 16 februari jl. bezochten ruim 55 personen Galerie Bibliotheek om
hier de lezing kunstgeschiedenis "In Vogel Vlucht" te volgen. In deze lezing, die gegeven werd door Roelof Siegers, architect en docent kunstgeschiedenis, werd het werk van beeldhouwerJozef Kemperman in kunsthistorisch perspectief geplaatst, bv. met werken van de Egyptenaren, Brancusi en vele andere kunstenaars. Siegers had een grote verscheidenheid aan
beeldmateriaal verzameld van werken van schilders en beeldhouwers uit
de kunstgeschiedenis waarin vogels een prominente rol spelen.
Siegers verraste zijn publiek met onverwachte invalshoeken op dit thema
door ook muziekcomposities en gedichten ten gehore te brengen. Na de
lezing met powerpointpresentatie

volgde het tweede onderdeel van de lezing , het bekijken van de beelden van
Kemperman in de galerie. Ook in het
werk van Kemperman zijn vogels en
het vliegen inspiratiebron. Het pu-

bliek kreeg van Will(emijn) Colenbrander, adviseur kunst- en cultuureducatie en initiatiefnemer voor deze
lezing, enkele kijktips mee en een toelichting op het gebruikte beeldende
vocabulair. Als afsluiting en derde onderdeel van de lezing ging het publiek
in gesprek met Kemperman zelf. Het
gesprek werd geleid door Colenbrander. Kemperman was zeer toegankelijk voor zijn publiek en ging onbevangen in op alle aan hem gestelde vragen. Bij de afsluiting van de avond kregen Kemperman, Siegers en Colen-

Yarick en Imogen Winmai

www.konijnenbult.nl
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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-

Wandelen en fietsen met Minie, eveneens een geliefkoosde bezigheid. Het
echtpaar Bos heeft twee kinderen, een
dochter Tamara en een zoon Rodie.
Beiden hebben een dochter. Opa Alfons en oma Minie kunnen zich er
enorm op verheugen wanneer de
kleindochters Dominique (2 jaar) en
Esmee (4 maanden) op bezoek komen.
Dan eventjes geen muziek, maar alle
aandacht voor het tweetal. Verre vakanties zijn aan Alfons en Minie niet
besteed. Ze blijven het liefst in Nederland en gaan zij met voorkeur naar Egmond of naar Limburg. En wat Alfons
heel belangrijk vindt: nog een aantal
jaren zijn werk als schilder te kunnen
uitoefenen!

ven, het zwaarst? Welke geloofskeuzes
maken wij? Hoe gaan wij om met ons
energieverbruik,hoe is ons koopgedrag?Hebben wij oog voor de toekomst in de verdeling van Noord en
Zuid? In de campagne wordt aandacht
gevraagd voor de oproep die de kerken
uit het Zuiden deden op de 24e Assemblee van de Wereldbond van Hervormde/Gereformeerde Kerken (WARC) in
Accra 2004. De oproep van Accra is een
harde oproep. We worden geconfronteerd met schuld en vergeving, met
recht en onrecht. Een balans zoeken
in de vragen die ons vanuit het Zuiden
gesteld worden is niet gemakkelijk.
Als mensen zich omkeren naar
God,naar elkaar en naar de schepping,wordt de balans hersteld. Om de
balans te herstellen is het nodig dat
we stil staan,ons bezinnen. Elke week
in de veertigdagentijd heeft een eigen
thema. Voor zondag 4 maart is dat Kameroen in Afrika. Partnerorganisatie
CIPCRE werkt daar aan herstel van de
balans. Ds.Borger is door de Raad voor
de Zending uitgezonden geweest in
Kameroen.

brander een warm applaus. Het publiek was zeer ingenomen met de inhoud en opzet van deze avond en de
ongedwongen sfeer waarin e.e.a.
plaatsvond.
De expositie van beeldhouwer Jozef
Kemperman in Galerie Bibliotheek
Vorden blijft wegens succes nog te bezoeken tot 17 maart a.s. tijdens de openingstijden van de bibliotheek …………
én op 11 maart a.s. van 14.00 - 17.00
uur tijdens KunstZondagVorden. Ook
dan is de kunstenaar aanwezig en
kunt u met hem in gesprek gaan.

Zaterdag 10 februari 07 hebben de eerste regionale ACRO plaatsings wedstrijden plaatsgevonden in Ede. Acro is
een sport waar zoveel inzit. Inderdaad, turnen, dans en acrobatiek komen erin terug, maar wat te denken
van specifieke kracht die te combineren moet zijn met lenigheid. Coördinatie in de lucht, lef, vertrouwen op je
partners. Trainen met jong en oud
door elkaar heen, groot en klein, jongens en meisjes. Enerzijds is deze verscheidenheid binnen de acrogym ontzettend moeilijk te combineren, anderzijds is het ook de kracht van deze
dynamische en bijzonder mooie sport.
Gymnastiekvereniging SZG deed in
Ede met 6 combinaties mee. 4 trio's op
D niveau (Claudia Bloemendaal, Debbie rouwenhosrt en Larissa Derks / Leonie vd veen, Linda Rouwenhorst en
Iris Hodes / Raisa Supriatna, Inge de
Boer en Jing Aalbers / Jiska, Esther
Maarsen en Ines v Zuilen), 1 Trio E niveau (Manouk v Zwam, Eliene Vennink en Nynke Flipse) en 1 mix paar
(Yarick en Imogen Winmai).

Voor de meeste bovenpartners was dit
de eerste wedstrijd die ze meededen.
Afgezien van een aantal schoonheidsfoutjes hebben ze het allemaal fantastisch gedaan. Helaas zijn ze niet in de
prijzen gevallen. Dat geldt echter niet
voor het gemengde paar. Broer en zus
hadden een goede oefening en werden beloond met een eerste plaats.
Op 10 maart hebben ze allemaal nogmaals een kans om zich te plaatsen
voor de volgende ronde in Hattem.

Fruithandel F.Huusken en Zn.
TOPKWALITEIT

GROTE HAGELWITTE BLOEMKOOL

per stuk

€ 0,98

PRACHT WITLOF

kilo

€ 0,98

HONINGZOETE PITLOZE DRUIVEN

kilo

€ 1,50

ZWARE MALSE KROP SLA

2 krop

€ 1,50

De Valeweide

Poeliers beenham
kilo

Levertjes
kilo

2,95

Haantjes zakje kruiden gratis
1 kilo

Bloemen en planten

5,50

2,95

BOS HYACINTHEN.................
BOS ANEMONEN ...................

1.

BOS NARCISSEN ....

POELIER HOFFMANN LAREN (Gld.) – tel. (0573) 42 13 95

99

1.
99
1.
99

TER WEELE VLEES EN VLEESWAREN
35 jaar in Vorden op de markt

RUNDERBIEFLAPPEN
Om en om bakken

500 gram

GRONINGER
VERSE WORST

4,75

PROCUREURROLLADES
500 gram

3,45

Om dit te vieren doen wij al onze
kazen deze week in de aanbieding.

Nu

2,10
2 stuks 3,95
per stuk

smeuïge 35+

1 euro per kilo korting!

6,95
7,95
8,95

Jong Belegen 35+
nu voor €
Extra Belegen 35+
nu voor €
Oude (1 jaar) 35+
nu voor €
Gemengde kruiden 35+ nu voor €

Al onze producten komen uit eigen
slagerij/worstenmakerij.
Telefoon (038) 37 641 121

7,95

Deze kazen zijn aanbevolen door diëtiste sonja bakker

TER WEELE
VLEES EN VLEESWAREN

Kaashandel Bakker

VOOR MEER INFORMATIE KIJK OP WWW.TER-WEELE.NL

• BROOD • KOEK • BANKET • BROOD • KOEK • BANKET • BROOD • KOEK • BANKET • BROOD • KOEK •
WE E K
B ROOD VAN DE

Hoog Wit
en/of

Hoog Tarwe
BROOD • KOEK • BANKET

3 3,00
voor

KOE K VAN DE W

EEK

Choco en/of
Rozijnen
Keekjes

10 voor

4,00

E WEEK
BROODJE VAN D

Harde Mais
en/of Zonne
broodjes

10 2,00
stuks

KNALLER VAN D
E WEEK

Krentenwegge

NU

2,00

Iedere donderdagmorgen aan de Ruurloseweg in Groenlo en vrijdag op de markt in Vorden.

Theater atelier
Theateratelier dewildevrouw organiseert drie theaterworkshops voor
vrouwen. De workshops gaan over drie aspecten van vrouwelijke essentie. Ze zijn verschillend en vullen elkaar aan. Data: zaterdag 3 maart: La
Loba, wildevrouw; zaterdag 14 april: Baubo, buikgodin en zaterdag 16
juni: La Mariposa, vlindervrouw. Zij kennen jou, jij kent hen.

neelzolder van Vrije School IJssel,
Dieserstraat 52 Zutphen. De workshop begint om 10.00 uur en eindigd
om 16.00 uur. Aanmelden is noodzakelijk.(max. 12)

Wat willen ze je vertellen, laten zien?
In de workshops sporen we ze op en
maken we ze zichtbaar.
Verhalen uit ‘de ontembare vrouw’
van Clarissa Pinkola Estés zijn een in-

Voor meer informatie en/of aanmelding kun je bellen met Brigitte Janssen, 0575-519855.
Ook kun je haar website bezoeken;
www.theateratelier-dewildevrouw.nl

spiratiebron. Dans en beweging zijn
uitgangspunt om tot spel te komen
en spelplezier staat centraal. Spelervaring is niet nodig (mag wel).
De workshops vinden plaats op de to-

Van Beauty naar Nerd

Zwemmen
SUPERTIJDEN BIJ ZWEMSPRINT
De zwemmers van de Berkelduikers
hebben afgelopen zaterdag de stijgende lijn van de voorgaande weken doorgezet. Tijdens een sprintwedstrijd met
de bevriende vereniging LIVO uit Lichtenvoorde werden er in zwembad de
Beemd in Lochem weer snelle tijden
neergezet.
Er zijn veel limieten gehaald voor de
Gelderse sprint kampioenschappen
en de persoonlijke records stroomden
het bad uit. De selectiezwemmers
maakten allen 3 starts en door Thomas Achtereekte, Rick Haijtink, Sjoerd
Teunissen, Tim Nijman, Nick Bongers,
Anne Carlijn Bakker, Merel Wilgenhof, Milou Tjoonk, Lotte Eising, Marlieke Scholten en Loes van der Linden
werd er 100% p.r.'s gescoord.

Als TV Gelderland kapper is Hendy Koele van Jim Heersink Haarmode uit
Vorden opnieuw gevraagd voor een leuke actie: maak van een mannelijke
Beauty een nerd. Meestal gaat dat andersom.
Des te leuker dat je ook van een mooie
man heel eenvoudig een nerd kan maken. Afgelopen vrijdag werd dit uitgezonden tijdens Hallo Gelderland.
Verassend was de actie van TV ster Ture, bekend van het televisieprogramma van RTL de Beauty & de Nerd. Ture

werd geïnterviewd over het begrip
'Nerd'. Hij besloot ter plekke in de kapsalon om Hendy Koele de vrije hand te
geven en zijn haar af te laten knippen
in een nieuwe coupe.
Hendy Koele en zijn team maken onderdeel uit van het Da Vinci Art Team.

Oeroeboeroe in concert
vrijdag 2 maart 2007 in de Christus Koningkerk

Opmerkelijke tijdsverbeteringen werden genoteerd door Rick Haijtink op
de 50 rugslag. Hij zwom nu 11 seconden sneller. Loes van der Linden zwom
7 seconden sneller op de 50m vrije
slag en Laura Achtereekte wist de
100m wisselslag 7 seconden sneller af
te leggen. Een ander compliment gaat
uit naar Simone Jansen.
Zij bewees zaterdag weer op haar eigen niveau te zijn na een moeilijke periode en over een prima vechtersmentaliteit te beschikken.
Duim omhoog voor Simone.

Vo e t b a l
Zaterdag 24 februari
G. Nieuwland A1D - Vorden A1
Vorden B1 - FC Eibergen B1
Vorden B2D - Enter B2
Rohda R. C3 - Vorden C1
Warnsveldse B. C3 - Vorden C2
SBC '05 C2 - Vorden C3
Vorden D1 - Pax D1
Pax D2 - Vorden D2
Vorden D3 - Witkampers D3
FC Zutphen E3 - Vorden E1
HC '03 E1 - Vorden E2
DCS E2 - Vorden E3
Vorden E4 - Warnsveldse B. E8
Vorden E5 - DZC '68 E8
VIOD F7 - Vorden F1
Vorden F3 - Kilder F3
Vorden F4 - Harfsen F2
DZC '68 F7 - Vorden F5
Ulftse Boys F5 - Vorden F6

12.30
14.30
13.00
13.00
13.15
11.30
11.00
11.00
09.00
09.45
11.15
09.00
11.00
10.00
11.30
09.00
10.00
11.00
10.30

Zondag 25 februari
Bon Boys - Vorden 1
DVC '26 4 - Vorden 2
Warnsveldse Boys 4 - Vorden 3
Vorden 4 - SHE 3
Vorden 5 - Loenermark 7

14.30
09.30
09.30
09.30
09.30

Bridgen
VORDENSE BRIDGECLUB

Onder leiding van Mariken (dirigent)
en Youri (keyboard), zingen ze zowel
hedendaagse, populaire liedjes als gospels. Er wordt 2-, maar ook vaak 3stemmig gezongen. Het enthousiasme
straalt van de gezichten af.

Woensdag 14 februari:
Groep A:
1 Dhr. Post / Dhr. Sprey 62,08%
2 Mw. Thalen / Dhr. Thalen 56,38%
3 Mw. van Gastel / Mw. Hendriks
54,58%

Op vrijdag 2 maart geven ze hun allereerste echte concert; aanvang 20.30
uur in de Christus Koning Kerk te Vor-

De entree is gratis. Aan het eind van
het concert kan men een donatie
doen. Het verzamelde bedrag zal geschonken worden aan de Stichting ter
bestrijding van Loverboys.

Deze landen groeien sneller dan de
ontwikkelde landen en daardoor
neemt hun aandeel in de wereldeconomie toe.

Voor nadere informatie:
Rabobank Achterhoek-Noord, afdeling beleggingen, (0575) 558 470
v.l.n.r.: Ronald Kolkman, Henk
Kreeftenberg, Simon v. Leeuwen,
Rob Jonker en Martijn Mossink.

China is nu al opgeklommen tot de
tweede economie van de wereld - of de
vierde, afhankelijk van hoe precies
wordt gemeten. Naar verwachting dragen de opkomende landen dit jaar
evenveel bij aan de groei van de wereldeconomie als de ontwikkelde landen.

den staan genoteerd, of in bedrijven
die elders zijn genoteerd maar veel
zaken doen in opkomende landen.

Het proces van relatief sterke groei
van de opkomende landen zal nog
tientallen jaren doorgaan. Dit proces
zal ook tegenslagen kennen, maar de
richting is duidelijk: het gewicht van
de opkomende landen in de wereldeconomie neemt de komende tijd
structureel toe.

Die beslissing baseert u op de vraag in
hoeverre toekomstige economische
groei, toekomstige winstgroei en onzekerheden, waaronder politieke, zijn
ingeprijsd.

De omvang van de beurzen in de opkomende landen is tot nu toe achtergebleven bij de groei van die economieën als geheel. Maar ook deze beurzen zullen de komende decennia
groeien ten opzichte van die van de
ontwikkelde landen. Dit vooruitzicht
en de wenselijkheid van risicospreiding maken het daarom aantrekkelijk
om de komende jaren een toenemend
deel van uw portefeuille te beleggen
in opkomende economieën.
U kunt overigens op twee manieren
beleggen in opkomende landen - in bedrijven die aan de beurzen in die lan-

Op de korte termijn kunt u besluiten
om wat meer of minder te beleggen in
opkomende landen dan uit langetermijnoverwegingen aantrekkelijk is.

Op dit moment rechtvaardigt de waardering van de opkomende markten
als groep een zwaarder gewicht in de
portefeuille, een overweging dus.

De structuur van de economie in nogal wat opkomende markten is namelijk beter dan de koersen laten zien.
Dat geldt niet voor alle individuele
landen, maar zeker wel voor Brazilië.

De Braziliaanse aandelen zijn met een
gemiddelde koers-winstverhouding
van 9 ruim lager gewaardeerd dan die
van andere opkomende markten.

Brazilië is hierdoor voor 2007 de favoriet onder de opkomende markten.
Bron: IRIS

Wereldgebedsdag

PROGRAMMA VORDEN

Oeroeboeroe is een jongerenkoor uit Vorden. Iedere maandagmiddag
oefent een groep jongeren van 10-17 jaar in de Christus Koning kerk te
Vorden.

Ongeveer een keer in de maand verzorgen ze de zang in een kerkdienst.

Het gezicht van de wereldeconomie
verandert snel. De opkomende landen
zijn bezig de ontwikkelde landen in te
halen. Het gaat hierbij om landen uit
bijna alle delen van de wereld, waaronder landen met zeer veel inwoners:
China, India en Rusland. Afrika blijft
wat achter, maar ook dat kan veranderen.

Stichting Nederlands Comite

Bovenaan v.l.n.r. Bernadeth Heijenk, Leonie Wassink, Milou Ruiterkamp, Birthe Gerritsen,
Lianne van Langen. Onderaan v.l.n.r. Anne de Klein, Marloes Fröling.

den. Het zou fijn zijn als zoveel mogelijk mensen dit concert bijwonen. Jongeren zijn uiteraard ook van harte welkom. Je wordt getrakteerd op een fantastisch stuk muziek. Misschien ben je
daarna zo enthousiast, dat je ook deel
uit wilt maken van dit jongerenkoor.

Opkomende landen
en beurzen

Groep B:
1 Mw. Koekkoek / Dhr. Koekkoek
68,75%
2 Mw. ter Schegget / Mw. de Bruin
55,73%
3 Mw. le Grand / Mw. Nulden 55,21%

De jaarlijkse Wereldgebedsdag
wordt gehouden op vrijdag 2
maart 2007. Het thema zal zijn: Onder de hoede van de Eeuwige. In
Vorden wordt de viering gehouden
in de CHRISTUS KONING KERK, het
Jebbink 8, om 19.30 uur. Medewerking wordt verleend door het
Rouw- en Trouwkoor van de
R.K.Kerk onder leiding van mevrouw van Santen en de Wereldwinkel is present met artikelen en
produkten uit Paraguay. Tevens
wordt er in verzorgingshuis "de
Wehme" aandacht gegeven aan deze viering.

bevalling is hoog. Veel voorkomende
ziektes zijn tuberculose en ondervoeding. (vooral bij kinderen). Het Nederlands Comité heeft gekozen voor de
volgend projecten:

De Wereldgebedsdag heeft een lange
traditie. In 1887 riepen Amerikaanse
vrouwen op tot een gebedsdag in hun
land. Deze oproep is uitgegroeid tot
een gebedsdag in ongeveer 170 landen. Sinds 1929 wordt ook in Nederland hieraan deelgenomen.

2. Covesap (Doopsgezinde Broederschap).
Deze organisatie helpt bij het opzetten van kleine landbouwcoöperaties. Vrouwen krijgen les in het conserveren van voedingsmiddelen en
het aanleggen van een groentetuin.

De viering voor 2 maart 2007 is voorbereid door vrouwen uit Paraguay. Ondanks de inspanningen van de regering in de laatste 10 jaar is de gezondheidszorg nog onderontwikkeld. De
kindersterfte en het sterftecijfer van
de moeders die overlijden tijdens de

3. Jeugdproject (Lilianefonds).
In samenwerking met locale contactpersonen wordt aan kinderen
met een handicap, kleinschalige en
persoonsgerichte hulp op maat gegeven. Zie ook onze website:
www.wereldgebedsdag.nl

1. The Salvation Army Tekokatu Medical Centre (Leger des Hails)
Deze kliniek is nu ongeveer 5 jaar
geopend en richt zich vooral op preventie door vaccinaties, het aanleren van persoonlijke hygiëne, seksuele voorlichting, geboorteregeling
en zorg voor vrouwen en kinderen.
Wekelijks worden melk, granen en
vitaminen uitgedeeld.

Kijkje in Rusland
Tijdens de eerstvolgende middagbijeenkomst op donderdag 22 februari
as. te 14.30 uur in het Stampertje zal
voor ons te spreken mevr.Tatjana Polman-Gorlova over de "Nederlandse
sporen in Rusland 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 goed beschrijven. Ook de ouderen
in Rusland, met hun problemen, kent
zij als geen andere.
Deze bijzondere spreekster mag u niet
missen. Komt allen.

(advertorial)

Moeiteloos stoppen met roken kan!
Door
Margon van den Berg
HENGELO – Stel je voor hoe heerlijk het is
om niet langer afhankelijk te zijn van die
sigaret. Stel je voor dat niemand meer zeggen kan: ‘Wat stink je, ben je nou nog niet
gestopt?’ Geen schuldgevoel meer naar je
omgeving: ze roken mee, ze maken zich zorgen. Hoe vaak heb je niet te horen gekregen
dat er een dag komt dat je spijt zult hebben? Maar stoppen met roken is zo moeilijk…
Roken is een verslaving, dat weet iedereen.
Een lichamelijke én geestelijke verslaving.
Als je nooit gerookt hebt, is het zo makkelijk
te zeggen: als je wilt stoppen, dan stop je er
toch gewoon mee? Zo werkt het niet. Maar als
een roker écht wil stoppen, geeft Make it Easy
de garantie dat het gaat lukken. Binnen veertien dagen gaat hij of zij als niet-roker door
het leven. Moeiteloos, dankzij de Make it
Easy-methode. Sinds de oprichting in 1994
heeft Make it Easy vele duizenden rokers van
hun verslaving afgeholpen. Nu, twaalf jaar
later, zijn er eenentwintig praktijken in
Nederland waar therapeuten werken volgens
de Make it Easy methode. Peter van der
Linden is één van hen. Hij heeft een vaste
praktijk in Monster, maar werkt ook op locatie. Op veler verzoek komt hij weer in
Hengelo.

LEVENSLANGE GARANTIE
Na zeven dagen is het 95% gelukt de sigaret
vaarwel te zeggen en na een jaar is het percentage dat niet rookt nog steeds bijzonder hoog:
75% (onafhankelijk onderzoek derden). Maar
Make it Easy streeft naar een rookvrij
Nederland en geeft daarom levenslange garantie op de behandeling. Gaat men gedurende de
eerste zes maanden toch de fout in, dan is een
herhalingsbehandeling geheel gratis. Daarna
betaalt men slechts het consult. Jongeren tot
18 jaar behandelt Make it Easy gratis.
De Make it Easy-methode heeft overeenkomsten met acupunctuur. Bij het oor worden met
een elektronische ‘verklikker’ bepaalde
zenuwbanen opgezocht. Als dat zoekertje een
signaaltje afgeeft, drukt Peter er razendsnel
en absoluut pijnloos drie heel kleine, steriele
puntjes in. De puntjes worden geplaatst op de
uiteinden van de zenuwbanen, die het signaal
‘ik wil een sigaret’ naar de hersenen sturen.
De puntjes onderbreken dat verslavingssignaal. Door de puntjes een week lang te laten
zitten en meerdere malen per dag met een
magneetje te activeren, verdwijnt de behoefte
te roken. Zonder ontwenningsverschijnselen.
Ongeveer een week later worden de drie puntjes vervangen door een nieuw puntje, waardoor er geen behoefte ontstaat meer te eten of
snoepen. Met de Make it Easy-methode is het
dus mogelijk te stoppen met roken zonder
afkickproblemen of dik te worden.
Maar omdat roken meer is dan een lichamelijke verslaving alleen, maken ook de psychologische aspecten deel uit van de behandeling. Daarom maakt een peptalk van onge-

AGENDA VORDEN

• 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.

of een belangrijke
mededeling?

Bij de methode die Peter van der Linden hanteert
wordt gewerkt met piepkleine puntjes die pijnloos
in het oor worden geplaatst op zogenaamde antirookpunten. Hierdoor worden de lichamelijke ontwenningsverschijnselen meteen onderdrukt.
veer een uur deel uit van de eerste behandeling en krijgt iedereen een boekje mee. Ter
ondersteuning, want op het moment dat de
puntjes zijn geplaatst, is alle behoefte aan
nicotine verdwenen.
Peter van der Linden werkt uitsluitend op
afspraak. Ook heeft hij ervaring met groepsbehandelingen voor bedrijven. Diverse televisiemakers ondersteunden de Make it Easymethode door er in hun programma’s positieve aandacht aan te geven. Inmiddels wordt
Make it Easy eveneens door meerdere zorgverzekeraars erkend.
Vrijdag 16 maart is hij in Ons Huis,
Beukenlaan 30 in Hengelo (GLD). U kunt dan
’s middags of ’s avonds terecht. De vervolgbehandeling vindt vrijdag 23 maart plaats, u
kunt dan ook ’s middags en ’s avonds terecht,
eveneens in Ons Huis in Hengelo.
Voor alle verdere informatie en voor het
maken van een afspraak kan van 09.00 uur
tot 21.00 uur gebeld worden naar 0174213202. Voor meer informatie tevens:
www.makeiteasy.nl

Vraag naar onze vele
mogelijkheden

POS ToEloRurS
full-c

ze knallen
er uit en
de prijs zal u
meevallen

Ontwerp en realisatie internetsites

FEBRUARI
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

Iedere dag:
• Open Tafel iedere dag. Opgave bij de
Wehme.
• Jeu de Boulebaan bij de Wehme. Opgave bij de Wehme.

Iets te vieren?

Iets te drukken?
Of te printen?

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

Folders of clubblad?
Weevers

Vraag naar onze
vele mogelijkheden
Alles onder één dak bij

fons jansen
installatiebedrijf

BOSVRUCHTEN
BAVAROISE
VLAAI

45

KLEIN

6.
50
10.

WITTE
BOLLEN

ZONNEPITTEN
BROOD

6 voor

NU

€
GROOT

€

€

1.95

€

1.60

volgens origineel recept
De Echte Bakker Dat proef je!

Aanbiedingen zijn geldig van 19 t/m 24 februari.

dr ukkerij We eve r s
Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden
Postbus 22, 7250 AA Vorden
Tel. (0575) 55 10 10
Fax (0575) 55 10 86
E-mail: info@contact.nl

De enige echte

ZWANENHALZEN

De Echte Bakker

Burg. Galleestraat 58
7251 EC Vorden
Tel. (0575) 55 26 37

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

communicatie

concept
ontwerp
druk
internet

Nieuwstad 29, 7201 NK Zutphen
Postbus 19, 7200 AA Zutphen
Tel. (0575) 58 55 85
Fax (0575) 58 55 88

Stratenvolleybal Vierakker-Wichmond Alles klopt bij Berkelduikers
Afgelopen zondag werd in Doetinchem de derde wedstrijd uit de
Meerkamp-competitie georganiseerd en de zwemmers van de Berkelduikers uit Lochem waren weer
present.

dag, met 16 individuele starts werden
maar liefst 15 persoonlijke records verbeterd. Alle zwemmers leverden opmerkelijke prestaties deze middag
maar met name Laura Achtereekte,
Carmen Seesing en Rick Wassing.

Gestoken in hun nieuwe rode outfit,
was deze selectiegroep zowel op de
kant als met goede prestaties in het
water opvallend aanwezig. Bij de Berkelduikers leek alles te kloppen deze

De volgende wedstrijd uit de Meerkamp-competitie zal plaats vinden op
25 maart in Doetinchem. De volledige
uitslag zal worden geplaatst op
www.berkelduikers.nl

Amerikaans Eik omgezaagd

Vrijdag 16 februari was het dan zover. Na twee spannende avonden waarin de voorrondes werden gespeeld, mochten 10 stratenteams door naar de
finaleavond. Zo langzamerhand is het jaarlijks terugkerend toernooi een
begrip in Wichmond en omstreken. Er zijn zelfs straten die de sporthal
wekelijks of maandelijks een uur afhuren om met hun bewoners te trainen. Dit verhoogt de saamhorigheid in de buurt en bovendien worden de
volleybalcapaciteiten verbeterd.
Uiteindelijk mochten de "Vogelzang
en de "Rozenstraat" gaan strijden om
de derde en vierde plaats. Na twee
spannende set die bijna gelijk opgin-

gen, heeft de Vogelzang met 2-0 gewonnen.
De strijd om de eerste en tweede
plaats werd gespeeld door "de Wogt 2"

Entdag oude fruitrassen

Zaterdag 3 maart 2007 zullen deskundigen van de Noordelijke Pomologische Vereniging (NPV ) bij Erve Brooks
aan de Broekhuisweg in Gelselaar aanwezig zijn om tegen een geringe vergoeding van de onkosten ( onderstammen, entmateriaal )fruitbomen te enten. Zij die graag een jonge boom willen van hun oude vertrouwde appel- ,
peren- , pruimen- of kersenboom kunnen daar op die dag vanaf 10.00 uur
tot 14.00 uur terecht. Behalve dat er
wordt geënt met jonge eenjarige
scheuten (enthout) die men op die dag

zelf meebrengt, kan men er ook enkele oude, verloren gewaande rassen betrekken waarvan de NPV op die dag
enthout beschikbaar zal hebben. Het
is voor de echte liefhebber ook een
goede gelegenheid om zelf te leren enten. De deskundigen zullen graag laten zien hoe dat gedaan wordt. Ook
zal er zoals gebruikelijk weer een informatiestand aanwezig zijn waar
men nuttige documentatie vindt betreffende hoogstam- fruitbomen en
waar men met allerhande vragen terecht kan.

Telescopen APK
Zaterdag 3 en zondag 4 maart worden de Nationale Sterrenkijkdagen
gehouden. Een van de thema's voor
dat weekend dient zichzelf aan.
Een prachtige totale maansverduistering. Tussen 22.30 uur 's
avonds en 2.10 uur de andere ochtend beweegt de maan zich door de
schaduw van de aarde. Doordat de
dampkring van de aarde nog een
restje zonlicht als een rood strijklicht naar de maan afbuigt krijgt
deze een bordeaux rode kleur.
Sterren die normaal gesproken
door het felle licht van de volle
maan worden overstraald zijn nu
zichtbaar. Een aanblik die het hart
van zelfs de meest nuchtere wetenschapper sneller doet slaan. Bij helder weer en voldoende belangstelling zal de sterrenwacht dan ook
de sluitingstijd wat "oprekken".
Wie al een voorproefje wil hebben kan
's middags terecht voor een speciale
presentatie waarin zal worden uitgelegd wat de verduistering zo bijzonder
maakt en hoe deze het best kan worden waargenomen.
Het grote thema dat weekend zijn de
telescopen zelf. Regelmatig dienen
zich mensen aan bij de sterrenwacht
die weliswaar een telescoop in hun bezit hebben maar er onvoldoende vanaf weten om er mee te kunnen kijken.
Diverse aanbiedingen van telescopen
soms zelfs computer gestuurd hebben
nogal wat mensen ertoe verleidt zo'n

instrument aan te schaffen. Daarom
doet Publiekssterrenwacht Phoenix
aan iedereen die in het bezit is van
een kijker; groot of klein, oud of
nieuw, een oproep : zaterdag en zondag is de gelegenheid om eindelijk
eens te weten te komen waarom je kijker niet werkt zoals het hoort, waarom je niet in beeld kunt krijgen wat je
zoekt ,wat je nu moet doen met al die
onderdelen die er bij geleverd zijn.
Maar ook diegenen die in het bezit
zijn van een verrekijker kunnen hun
kijker laten beoordelen en krijgen advies voor het optimaal gebruik ervan.
Elke verrekijker is ook te gebruiken als
sterrenkijker mits je weet hoe.
Mensen kunnen terecht vanaf 13.00
uur tot 17.00 uur al dan niet met hun
kijker, zowel op zaterdag als op zondag. Zaterdag avond is de sterrenwacht bovendien vanaf 19.30 geopend.
Overdag zal bij helder weer de speciale zonnekijker zijn opgesteld waarmee
uitbarstingen op de zon te zien zijn.
Tevens zal op zaterdagmiddag rond
14.00 uur Wim Schmidt een lezing
houden over lichthinder. Rick Romp
zal verspreid over de middag vast vooruitblikken op de maansverduistering.
De zondag zal helemaal in het teken
staan van de telescopen; adviezen voor
belangstellenden en lezingen over kijkers. De Publiekssterrenwacht is gelegen aan de Vordenseweg 6 in Lochem,
op het terrein Ruighenrode. Informatie over deze dagen 0575-556558.

en de "Kempe 1". De eerste set werd
door "De Wogt 2" gewonnen met 20-13
en ook de tweede set was voor "De
Wogt 2". Die werd met 20-10 gewonnen. "De Wogt 2" is de winnaar van het
stratenvolleybal van 2007. In de kantine werden de bekers uitgereikt (ter beschikking gesteld door de Rabobank)
en de winnaars konden zich bovendien tegoed doen aan een heerlijk
stuk gebak, aangeboden door Wilfried
Besselink.

Badminton
FLASH
Het recreantenteam speelde afgelopen week een thuiswedstrijd en het
jeugdteam moest afgelopen zondag
tegen Varsseveld spelen.
RECREANTENTEAM
Het recreantenteam kwam in actie tegen Zuidveen (Eefde). Gespeeld werd
door Robert Kater, Theo Huntink, Beppie Menkveld en Bernadeth Heijenk.
De wedstrijd werd voortvarend begonnen. Alle Flash-spelers wonnen hun
enkelspel. Met name van Bernadeth is
dit knap omdat zij normaal geen competitie speelt. Zij verloor de eerste set
nog maar door alles te geven in de 2e
en 3e set trok zij de partij naar zich
toe.
Het herendubbelspel verliep zeer
spannend. Zuidveen won de eerste set,
Flash de tweede. De derde set moest de
beslissing brengen. Zuidveen was
daarin het sterkst. De dames wonnen
het damesdubbel daarna met 22-20 en
21-12. Ook in de mixen bleek Flash de
sterkste. Al met al toch een makkelijke
overwinning voor Flash. Flash - Zuidveen 7 - 1.
JEUGDTEAM
Met Varsseveld als tegenstander kwamen de nummers 2 en 3 tegen elkaar
uit. Allebei in gewijzigde samenstelling vanwege de voorjaarsvakantie.
Flash speelde met Bart Tiessink, Carlos Waenink, Ilse van Dijk en Vera Velhorst. Na vier spannende wedstrijden
stond Flash na de enkelspelen met 3-1
achter. Alleen Ilse wist haar enkelspel
te winnen. Varsseveld rook de winst en
zette nog een tandje bij. Zowel de dubbelspelen als de mixen werden door
hen gewonnen. Jammer want Flash
heeft daardoor geen kans meer op het
kampioenschap. Varsseveld - Flash 7-1.

Passage
Op 27 februari a.s. houdt Passage
weer zijn jaarvergadering. Het bestuur heeft deze avond georganiseerd en naast alle jaarverslagen is
er een leuke avond gepland. Hoe
en wat deze avond op u af komt is
nog een verrassing, daarom: Tot
ziens op dinsdag 27 februari a.s.

Afgelopen week is de monumentale
Amerikaanse Eik van +/- 150 jaar op
het marktplein in Vorden omgezaagd.
De boom was al jaren aan het afster-

ven getuige de vele zwammen en was,
omdat bomen belang Vorden de eerdere kap tegen heeft gehouden, al
eens gekandelaberd.

Naar Oslo

Uitwisseling school Het Hoge
De afgelopen jaren hebben een
viertal scholen uit Engeland ( Evesham), Duitsland ( Steinheid ), Hongarije ( Szeghalom) en uit Nederland school het Hoge uit Vorden
een uitwisseling met elkaar gehad.
Dit met als uitgangspunt iets van
de verschillende culturen te leren
en met name om te kijken hoe er
in de verschillende scholen wordt
les gegeven.
Met ingang van het huidige schooljaar
zijn er twee scholen uit respectievelijk
Oslo en Rome, aan het project toegevoegd. Het afgelopen najaar was
school het Hoge gastheer tijdens de
uitwisseling. De eerstvolgende bijeenkomst vindt volgende week plaats en
zullen de scholen te gast zijn van een

basisschool in Oslo.

Het Vordense gezelschap bestaande
uit de leerlingen Imai de Ligt en Mathijs Bruins van groep 8 en de leerkrachten Maria Rietbergen, Jeroen
Bloemenkamp en directeur Harrie
Hendertink vertrekt zaterdag 3 maart
per vliegtuig naar Oslo en keren
woensdagavond 7 maart weer terug.
Het thema van dit lopende schooljaar
luidt ‘ Understanding through the
Arts’. D.w.z. ‘kunst in samenwerking
met techniek’ met specifieke aandacht voor de schilderkunst. Het totale uitwisselingsproject beslaat drie
schooljaren. Voor 2008 is het thema
‘muziek’ en voor 2009 ‘kunst’
(toneel,gedichten, schrijven e.d. )

VAMC 'De Graafschaprijders'
De VAMC ‘ De Graafschaprijders’
wil komend voorjaar starten met
de tussenbouw nabij het clubhuis
aan de Eikenlaan in het buurtschap Kranenburg. Het betreft het
gedeelte tussen het oude clubhuis
en de nieuwe loods.
De planning is dat de bouwactiviteiten eind 2007 gereed zullen zijn. Verder blijft het eigen ‘Delden- circuit’
continu onder de aandacht van het bestuur. De Graafschaprijders is begin
1999 in samenwerking met de toenmalige gemeente Vorden gestart met
het verkrijgen van een milieuvergunning voor het circuit. Tot op heden
zijn er al veel geluidsrapportages herberekend en herschreven. ‘ Dit jaar

moeten we met de gemeente Bronckhorst de intentie hebben om de motorcross in Vorden toekomst te bieden
Wij verwachten van de gemeente al
haar inzet om dit het lopende jaar te
bewerkstelligen’, aldus secretaris
Wouter Memelink. Na de organisatie
van het FIM Motocamp dat het afgelopen jaar succesvol door De Graafschaprijders werd georganiseerd is er
in 2008 opnieuw veel werk aan de winkel. Dan wordt hier de EK Enduro verreden. De klus, waarbij veel vrijwilligers in touw zullen zijn zal gezamenlijk door de motorclubs uit Hengelo,
Vorden en Zelhem worden georganiseerd. De clubs hebben overigens de
nodige ervaring want twee jaar geleden werd de gezamenlijke KNMV kampioensrit georganiseerd.

Uitgekeken op de geraniums?
Tijd over? Gymnastiekvereninging
Sparta zoekt juryleden.
Wij bieden u een gratis jurycursus
aan, van zes avonden en een examen.
Na het behalen van uw jurycursus,

word er van uw verwacht zo'n zes keer
per jaar te jureren voor onze jeugdleden.
Nieuwsgierig geworden, bel dan voor
meer info naar H.Peters tel nr: (0575)
556779.
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Vergeet uw stempas niet!
Woensdag 7 maart 2007 zijn de Provinciale Statenverkiezingen. Veel mensen stemmen
dan met een stempas. Zonder de stempas kunt u niet stemmen. Als u hem bent kwijt
geraakt of als u hem niet ontvangen heeft, kunt u een nieuwe stempas aanvragen bij uw
gemeente. Dat kan tot in ieder geval vijf dagen voor de verkiezingen. De stempas is vóór
21 februari door de gemeente toegestuurd.
De proef met de stempas heeft als doel het stemmen gemakkelijker te maken. Doet
uw gemeente mee aan deze proef, dan mag u in elk stembureau binnen de gemeente
stemmen.
In sommige gemeenten wordt nog met de oude oproepingskaart gestemd.
Maar waarvoor stemt u op 7 maart eigenlijk? De Provinciale Staten vormen het
bestuur van de provincie en hebben rechtstreeks invloed op u en uw leefomgeving. Zo bepalen de Provinciale Staten onder andere waar woningen en bedrijventerreinen worden gebouwd, de koers op terreinen als jeugdzorg en milieubeleid en
het regionale openbaar vervoer. Ook kiezen de leden van de Provinciale Staten de
leden van de Eerste Kamer.
Meer informatie over de stempas en de verkiezingen vindt u op

www.uheefthetvoorhetzeggen.nl

Wolversveense dames en Petersdijk
winnaars boogschiettoernooi

Veel getalenteerde
columnisten in de
streektaal!
Uitgevers van kranten en bladen in
Achterhoek en Liemers hoeven
niet te zoeken naar columnisten.
Die zijn er genoeg. En ook in de
streektaal! Meer dan twintig amateur-columnisten reageerden op
de oproep van streektaalconsulent
Arie Ribbers om een column met
een omvang van 250 tot 300 woorden te schrijven in de moedertaal.
Dat hoefde niet per se in een Achterhoeks of Liemers dialect. Andere 'moderspraoken' waren ook van
harte welkom. De eerste inzending
was prompt in het Fries. Een verhaal van Fetsje van der Veen-Veenstra uit Etten over het verschil tussen de Achterhoek en Friesland en
het Fries en het Achterhoeks.
Andere columnisten (opvallend veel
dames) schreven over hun jeugdjaren,
de verengelsing van het Nederlands
en het dialect dat deuren opent, die
anders mogelijk gesloten zouden blijven. Vandaag, 21 februari, sluit de termijn waarbinnen de verhaaltjes moesten worden ingeleverd. Volgende week
is bekend welke drie columnisten met
een door Drukkerij Weevers beschikbaar gestelde boekenbon van 25 euro
naar huis gaan. In Contact is dan een
uitgebreide selectie van de ingestuurde columns te lezen. Als voorproefje
het verhaal van Wim Rutgers uit Vragender over een pijnlijk incident vóór
een voetbalwedstrijd: Dat ha-j edacht…
Verhaal van Wim Rutgers,
Vragender
DAT HA-J EDACHT…
't Volgende waor gebeurde verhaal
spölt zich af zo ongeveer vieftig jaor
geleden. Ik was zo'n buul van 'n jaor of
dertiene en greuien op in 'n kleine
buurtschap.
D'r was veur de jeugd neet völle te doene, maor net zo as de andere jonges in
de buurte was ik lid van de knapenvereniging. Now mo-k metene toegeven
da-k gin erg trouw lid wazze. De ene
kere ha-k gin zin, de andere kere mos

't learn veurgaon en 't gebeurden ok
dat de opvoeders vonnen dat 't learn
veur mos gaon. Al met al is 't dudelijk
da-k d'r vake neet wazze. (Later, toen 't
'n gemengde vereniging wodden is 't
wal wat better ewodden)
Maor d'r was ene grote uutzondering
en dat was wanneer d'r evoetbald mos
wodden. 'n Paar keer in 't jaor mossen
wi-j onze voetbalkrachten maeten met
jonges uut 'n andere buurtschap.

Now mo-k eers efkes vetellen da-k 'n fanatieke voetballer was en elken zaoterdag naor 't darp knaeiden um 't spelletje nog better onder de knie te kriegen. Ik wazze d'r dan ok wal 'n betjen
van aovertuugd dat de knapenvereniging merakels bli-j zol waezen met
zo'n echten voetballer.

't Was weer zowiet. "Wim, kö-j dinsdag
met doan teggen Dale?" "Dat mot können."
En zo ging 't den dinsdag in optocht
naor de weide, waorvan 't gras nog
neet zo lange geleden was emaeid.
Vier grepen wodden eerst gebroekt
um de grootste flatsen wat te verstreuien en daornao gingen ze op acht pas
afstand de grond in: de goals. Toen ik
de korte bokse, 't verenigingsbloesjen,
de sökke en de schoene an hadde, begavven wi-j ons naor 't veld. In 'n vlaoge van iets te völle aovermoed wol ik
effen mien traptechniek demonstreren.

D'r ston 'n achtergebleven kunstmesttoete an 't begin van de weide. Ik zol 's
effen wat laoten zien. Ik haalden onmundig uut met mien starke rechterbeen en verwachtten dat de uutneudigende toete met 'n enorme baoge de
loch in zol vliegen. Maor d'r was iets
wat ik niet wis. De boer had de toete
umgekeerd aover 'n cementen pos
ezet. De uutslag van de wedstried wet
ik niet meer, maor nog wal wat 't
ewodden is: gemeen rood en vies dikke…

Nieuwe praatgroep voor
homo’s in Ruurlo
In Ruurlo komt binnenkort een
tweede praatgroep voor homo’s
van Stichting De Kringen Achterhoek. Deze groep komt er naast de
bestaande praatgroepen voor homo's, lesbo's en biseksuele mannen. In Ruurlo is al achttien jaar
een praatgroep voor homoseksuele mannen actief. Daarbij komen
en gaan weer mensen. De één blijft
één tot twee jaar, de ander tien
jaar.
Nu zijn er de laatste tijd zoveel nieuwe
aanmeldingen dat de groep te groot
wordt. Daarom komt er een tweede
groep. “Je kunt mensen immers niet
in de kou laten staan”, zo verklaart
Wim Geurink uit Ruurlo. Komen er
meer homo’s dan? Geurink: “Nee,
maar de stap om er iets mee toen
wordt wel steeds gemakkelijker. In het
verleden waren er veel meer praatgroepen voor homo's in de Achterhoek, maar waarschijnlijk wordt het
steeds gemakkelijker om er voor uit te
komen. Een groot deel van de mensen

zoekt hun weg via internet, chat en
datingsites. Daarom is de groep in
Ruurlo de enige mogelijkheid in de
Achterhoek.” Waarom praatgroepen
voor homo’s? Geurink: “Omdat als je
er net achter bent dat je homo bent
niet weet waar je je verhaal kwijt
kunt. Of gewoon om meer mensen te
leren kennen. Die snappen in ieder geval waar je over praat. Het is nu eenmaal iets dat bij je hoort en dat hoeft
geen drama te zijn. Je kunt pas gelukkig worden als je jezelf kunt zijn. En
als je denkt: een praatgroep dat klinkt
zo zwaar. Dat is het dus niet, het is ook
een hoop gezelligheid.” Stichting De
Kringen organiseert al ruim veertig
jaar praatgroepen voor homo’s/lesbo’s. Meer informatie over Stichting
De Kringen zie: www.dekringen.nl.
Aanmelding voor de praatgroep en de
groep voor bi-mannen: Wim Geurink,
tel (0573) 452375 of mail; ruurlosekringen@hetnet.nl. Vrouwen kunnen
bellen met Marleen, tel. (0573) 402454
(tussen 18.00 en 20.00 uur).

De winnaars van het boogschiettoernooi van boogschietvereniging Veldhoek
De Petersdijk en de Wolversveense dames hebben vorige week zeer overtuigend het jaarlijkse boogschiettoernooi van boogschietvereniging Veldhoek gewonnen. De Petersdijk zegevierde in het verenigingsgebouw Veldhoek aan de Kapersweg bij de mannen. De Wolversveense Dames in de
vrouwenklasse. Vrijdagavond vond de prijsuitreiking in het verenigingsgebouw plaats.
Het winnende mannenteam bestond
uit Henk Hilferink, Antoon Peters,
Herman Bargeman en Theo Kok. Het

viertal behaalde 887 punten. Op ruim
achterstand (863) werden De Zwoagers
uit Ruurlo (Henk en Joke te Winkel en

Jan en Ria Klein Wassink) tweede. De
Ruurlose vriendengroep De Gebakjes
(Ronny van Wessel. Richard Lusink,
Marc ter Bogt en Richard Hendriksen)
werden derde met 842 punten. In de
vrouwenklasse bestond het winnende
Zelhemse team van de Wolversveense
dames uit Dini Menkhorst, Ellie
Beunk, Wilma Kok en Marjan Joling
(851 punten). Tweede werd NLS (Niet

Lullen Schieten) bestaande uit Hannie
Oosterink, Gerdien Hilferink, Anita
Assink en Germa Schenzel met 810
punten. Derde werden de Dames Brekkers 1 met 806 punten (Sanne Joling,
Nynke Joling, Erika Assink en Nienke
Oosterink). Geert Vruggink van klootschietvereniging ’t Broek won bij het
mannen het individuele toernooi met
229 punten gevolgd door Han Hilferink (Petersdijk) met eveneens 229

punten. Martin Eelderink (Zelhemseweg 2) werd derde met 227 punten.
Bij de vrouwen won Ria Bretveld (Mistery Girls) met 228 punten. Dini Menkhorst (Woversveense Dames) werd
tweede (226), derde Ria Klein Wassink
(De Zwoagers) met 221 punten. In totaal namen 45 viertallen over twee
schietavonden deel aan het toernooi.
Dat waren er vier meer dan vorig jaar.
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De kippen bunt bliej. Ze hebt veurjaor in de kop en kunt wear vriej
rond fladderen. De ophok onzin is
achter de rugge. Er was ne kalkoenen boer in Engeland die had zien
kalkoenen ziek en ton kregen van
onzen minister van landbouw al
onze kippen huusarrest. Pech veur
een antal hanen, want die hebt de
kop verloren. Derk wol neet langer
zeen dat ze met mekaar zatten te
donderjagen in het hok. Hanen die
vaste zit doet niks anders dan ruzie
maken. Dus de kop d’r af en in de
pot.
Derk de krante leazend:”Muziek
van normaal is ok neet mear wat
het gewest is. Bennie Jolink hebt ze
op bezoek biej de soldaoten ,net as
Simson indertied, de lange manen
en zienen baord afgeknipt. Den
Bennie, een geweldigen Hane, kon
zo geweldig te kear gaon in zien
jonge dage. No hij zienen baord en
lange heure kwiet is, is hij het felle
kreien verleart. Oerend hard knalt
neet mear deur het Hengelse zand.
Het gooien met bier is afgelopen.
Derk tegen ziene Miena: ”Ik leas dat
onzen burgemeister Henk Aalderink heel vulle volk op de koffie
kreeg, biej Den Bremer in Toldiek.
Ze hingen d’r zowat met de bene
buuten zo vol was het. Gratis koffie
en bier op kosten van de gemeente.
De boern en hun vrouwleu wollen
wel is wat mear weten van de Recreatie Apostel, onzen burgemeister Aalderink, wat betreft kampearn biej de boer. Derk en Miena, op

hun beurte gaot op bezoek biej de
boekholder. Of dat misschien wat
veur hun is? In plaatse van beeste
melken, vakantiegangers melken?
Derk was is an het rekkenen. 30
kampeer plaatsen en dan een tientjen per dag dat is mooi makkelijk
verdient. En ziene Miena die kon
d’r dat zo biej doon , no de kindere
groter werden.. Dat leek Miena wel
wat. Gastvrouwe spullen en daor
gemakkelijk geld met verdienen.
Samen met de boekholder an de
praot en den helpt hun vlotjes uut
d’n droom: ”Niks veur jullie. Iej
denkt dai net zo gemakkelijk kampeer gasten kunt melken as oew
koeien? Vergeet dat moar. Legt
earst maor 100 000 euro klaor veur
investeern. En tien euro per dag per
koppel, daor geet de helfte van weg
an onkosten. Dan , op zien minst
een bunder grond van oewe beste
hoge land vlak biej huus umme dat
in te richten. En dan mot jullie reclame maken umme dat vrumde
volk uut het ‘Wilde Westen’ hier op
an te lokken.. En dat jaoren achter
mekaar. De concurrentie is groot.
De burgemeister hef gemakkelijk
praoten. Den zeg ok zelf, de gemeente kan allenig de goede voorwaarden scheppen en dan wieters
mot de leu het zelf op knappen. De
grote campings wordt er al vervelend van. Die ziet het onwear al an
kommen. In elke boern buurte kleine campings. As boekholder weet ik
beter. Campings bunt zowat onverkoopbaor. Dreug brood met te ver-

dienen. Maor 12 wekke in het jaor
echt drok en de rest van het jaor ?
De kampeerders bunt verwent en
stelt mear voorwaarden en de zonne in Turkenland en Spanje is een
groten concurrent. Dan gin 10.000
euro neudig veur een kampeerhuus op wielen. De grote campings
bunt hellig op dat boern volk dat
neet rekkenen kan. Die rekkent de
tied van kamping boerin, onze Miena, neet. Dat is een betjen hobby
wark. Jullie beiden mot maor is
goed naodenken of iej toch neet
better ne melk robot kunt anschaffen en nog wat grond en melkbeeste kunt biej kopen, of geiten kunt
hollen of pearde of ezels fokken
,dan in plaatse dat volk uut het wilde westen hier op an halen. De concurrentie is groot. Zelfs de ‘Hoog
Edel Geboren’ heren en dames op
de kastelen en landgoederen denkt
al over investeren (met vulle subsidie) in het kampeergebeuren. Dizzen Baron van Bronckhorst denkt
dat ze er vlotjes genog van kriegt
umme logies met ontbijt klaor te
maken. Elke morgen verse eitjes en
harde broodjes van de warme bakker met een kopje thee op te dienen: “Is het zo naar wens mevrouw
meneer? “En dat veur een paar tientjes per nacht.
De kampeer boern mot ze er zelf
plezier an beleven . Het mot veur
een deel een hobby wezzen en ai d’r
dan wat better van kunt worden is
dat mooi meegenommen.
De Baron van Bronckhorst

Gebruiksvergunning De Vrendenberg Baak

Roy Eijkelkamp in gesprek
met Cas Spijkers

Een maand geleden is Vordenaar Roy Eijkelkamp tijdens de Horecavabeurs in Amsterdam uitgeroepen tot de beste jonge kok van Nederland.
Vorige week heeft Roy uitgebreid met
Nederlands bekendste kok Cas Spijkers, over het vak kunnen praten.

Het Land van Jan Klaassen 2007
Het Land van Jan Klaassenspeelpark nummer 1 voor kinderen tot
circa 8 jaar, biedt zowel buiten als
binnen veel vertier voor de kinderen. Er is een grote indoorspeeltuin van 2.000 m2. Een overdekte
verwarmde speeltuin om heerlijk
tijdens regen en in de winter te spelen.
Je voelt je een ware coureur wanneer
je rondjes rijdt met de fietsjes en karretjes. Er zijn klimhuisjes waarbij je
van het ene huis naar het andere huis
klimt en klautert. Ben je een bouwvakker, bouw je eigen huis met de reuzen
lego blokken. Vind je Jan Klaassen en
Katrijn lief en wil je een mooie tekening voor ze maken? Gebruik al je creativiteit en maak iets moois in de tekenkamer. Hou je van dansen? Ga lekker swingen in de kinderdisco!
Er is een luchtglijbaan van 5 meter
hoog voor salto's en kikkersprongen.
Via de kronkeltorens als een slang
naar de 1e verdieping klimmen. Daar
zijn spannende klimhuisjes, een verdwijnstoel en een doolhof van spiegels. Ben je een stoere durfal? Neem de
15 m lange touwbrug van de ene kant
naar de andere kant van de binnenspeeltuin.
Tikkertje en andere spellen speel je in
de apenkooi. Wil je weten hoe bergbeklimmers een berg beklimmen? Probeer het zelf aan de klimwand, van de
ene bergtop naar de andere als een ware bergbeklimmer. Tring, tring, tuut
tuut…Daar komt de trein. Wil je mee,
stap snel in! De trein rijdt door de
goudmijn waar Secret Jack steeds met
zijn houweel naar goud zoekt. In de
buitenspeeltuin van 30.000 m2 schildert Wallie Schilderkwast het speelmateriaal, zodat het park er weer fleurig en kleurig uit ziet.

Met de plannen erbij werden belangrijke punten nagelopen.

Woensdagmorgen, 14 februari 2007, kwamen twee afgevaardigden van de
gemeente Bronckhorst naar Baak om de laatste controles uit te voeren
voor de zogenaamde gebruiksvergunning, benodigd voor de nevenfunctie op de boerderij. Eind februari 2007 zal het document definitief worden
afgegeven!

lopen. Met nog een kleine aanpassing
op de noodverlichting zal vanaf het
einde van februari 2007 De Vrendenberg officieel geopend zijn met alle benodigde vergunningen in bezit!

In Bronckhorst was de familie Schiphorst één van de eerste aanvragers.
Met het Streekplan Gelderland werd
een nevenactiviteit op hun boerderij
met vleesvee mogelijk gemaakt. Het
aanvragen van de benodigde vergunningen, zoals bouw, omvorming, milieu en gebruik, kwam daarna. Nu
ruim anderhalf jaar later is het zover
dat alles formeel is afgerond en er of-

De Vrendenberg kinderfeesten staat
voor een kindvriendelijke ruimte
waar thema kinderfeestjes gegeven
worden. Daarnaast mag de ruimte gebruikt worden voor familie reünies en
workshops tot groepen van 50 personen. Meer informatie kunt u vinden
op www.devrendenberg.nl. Familie
Schiphorst, Beukenlaan 18, 7223 KL
Baak, telefoon (0575) 450814.

ficieel volgens alle eisen geopend mag
zijn.
Deze woensdag kwamen twee heren
namens de gemeente Bronckhorst om
de laatste controle uit te voeren. Henk
Berendsen voor het afmelden van de
bouwvergunning en brandweercommandant Bennie Hekkelman voor de
gebruiksvergunning. Met de plannen
erbij werden belangrijke punten nage-

Dat ‘jong en oud’ het goed met elkaar
konden vinden, bewijst bijgaande foto.

Er is een doolhof met lachspiegels
waar je stiekem iemand uitlacht. Over
het doolhof is een spannende loopbrug. Er is een ruimteschip, of je loopt
door het dorp van Jan Klaassen; Hier

WEEKBLAD

zie je hoe Jan Klaassen vroeger leefde
temidden van de bakker, het gemeentehuis, de politie, Dries de smid en de
molenaar. Wanneer je op de knopjes
drukt gebeurt er iets. Bij het levensgrote ganzenbord speel je je eigen spel.
Wat dacht je van een bezoek aan het
westerndorp? Je bent een echte cowboy als je via de saloon naar de bank
klimt of door de goudmijn kruipt.

Op het piratenschip voel je of je zeebenen hebt. Als een echte matroos of kapitein overwin je de grote oceaan. In
de safarituin moet je oppassen voor de
tijger, hij bewaakt de netbrug. In de safarituin is ook een trampoline en een
slangenbrug. De dierentuin met
schommelbeesten is voor de allerkleinsten. Op de rug van een varken,
kip, leeuw of lama lekker wiegen.
Durf je in de bek van een draak te
staan? Achter de dierentuin is het Inca-dorp. Met trappen en loopbruggen
ga je van de ene naar de andere toren.
Met de kabelbaan zwaai je van de ene
naar de andere kant…..zoef!

Buiten gaat de kaboutertrein. De kaboutertrein rijdt door kabouterstad.
Daar wonen de stadskabouters. Ze zijn
druk aan het werk. Behalve kabouter
Sliep. Die heeft zich weer eens verslapen. Wanneer je heel hoog wilt springen of een salto durft te maken moet
je naar het springkussen. Terwijl de
kinderen spelen is er voor de ouders
een overheerlijk kopje koffie op het
terras van Katrijn.

Het Land van Jan Klaassen is in de winter open op woensdag, vrijdag, zaterdag en zondag. Tijdens alle vakanties
en van Pasen tot september iedere dag
van 10:00 tot 17:00 uur. Uiteraard zijn
er poppentheatervoorstellingen in een
echt kasteel; om 12.00, 14.00 & 15.30
uur, steeds een ander avontuur waarbij Jan Klaassen er altijd voor zorgt dat
alles goed komt. Kortom: Het is ouderwets gezellig in Het Land van Jan
Klaassen…..Kom je ook? Het Land van
Jan Klaassen, Gildeweg 6 in Braamt
0314-684777 info@janklaassen.nl

Nu ook op

internet!
Dus kijk snel op

www.contact.nl
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BLOEMENDAAL & WIEGERINCK
accountants en belastingadviseurs
Het adres voor een deskundige dienstverlening ten aanzien van o.a.:
•
•
•
•

persoonlijke advisering;
accountancy;
salarisadministratie;
fiscaliteiten.

Voor het verzorgen van uw BELASTINGAANGIFTE 2006 kunt u bij ons terecht op
één van de volgende woensdagavonden: 28 februari, 7, 14 en 21 maart a.s. tussen
18.30 en 20.30 uur.
Denkt u er aan om de zorgpolis 2006 mee te nemen, alsmede de eventueel ontvangen
aanslag zorgtoeslag.

Ruurloseweg 21, 7251 LA Vorden. Telefoon (0575) 55 14 85 - Fax (0575) 55 16 89 - Email: info@bloemendaalwiegerinck.nl

Administratiekantoor

DE WENDING

15RT%
I NG

BEHANGOPRUIMING!
Uni’s, streepmotieven, klassiek of modern.
Volop keuze met aantrekkelijk voordeel!

50RT%
I NG

KO

30%

KORTI
N

G

KO

Wij zijn een administratiekantoor voor ondernemers uit het midden- en kleinbedrijf en
agrarische sector. Tot onze dienstverlening behoort het verzorgen van de financiële
administratie, fiscale aangiften en de jaarrekening, alsmede advisering op allerlei gebied.
Wij zijn op zoek naar een

ASSISTENT ACCOUNTANCY M/V (16 uur per week)
De werkzaamheden zullen o.a. bestaan uit:
- Verwerken adminstratie d.m.v. AccountView
- Samenstellen jaarrekeningen
- Verzorgen fiscale aangiften
- Onderhouden contacten met cliënten
Wij zijn op zoek naar iemand op MBA niveau die bij voorkeur ervaring heeft opgedaan bij een administratie- of accountantskantoor.

HARMSEN
VAKSCHILDERS

Uw (bij voorkeur handgeschreven) sollicitaties voorzien van C.V. kunt
u richten aan onderstaand adres t.a.v. dhr. A. Zweers
of Dhr. M.A.G.M. Veldkamp of aan
info@dewending.nl
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Hengelo Gld., Zelhemseweg 21
Tel. (0575) 46 40 00

In verband met het vertrek van onze
administrateur zoeken wij een:
Meubelindustrie Lenselink b.v.
Postbus 17, 7255 ZG Hengelo (Gld.)
Vordenseweg 50, 7255 BX Hengelo (Gld.)
Tel. (0575) 46 14 81 Fax (0575) 46 11 09

All-round
Administratief
medewerker m/v

De werkzaamheden bestaan uit:
• het zelfstandig voeren van de dagelijkse administratie (financiële administratie
en fakturering)
• het opstellen van tussentijdse overzichten en voorbereiden van de jaarrekening.
Functie-eisen:
• vooropleiding op minimaal MAVO/HAVO-niveau, aangevuld met een boekhoudkundige opleiding, bijvoorbeeld MEAO-BA/PDB
• enkele jaren werkervaring, bij voorkeur in een productie-bedrijf
• kennis van de Duitse- en Engelse taal in woord en geschrift is een pré
• flexibele instelling (geen 9 tot 5 mentaliteit).
De administratie is geautomatiseerd met Multivers Handel, Word en Excel, de

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

loonadministratie is uitbesteed. Kennis van en ervaring in het gebruik van een
computer is daarom een vereiste. Voor de geschikte persoon bieden wij een
afwisselende functie met uitstekende toekomstmogelijkheden.

Dagelijks open van 1600 tot 22.30 uur
Voor info of reservering bellen

(0575) 55 14 26
Uw schriftelijke sollicitatie (met C.V.) dient u binnen 14 dagen te zenden aan de
directie. Voor informatie vooraf kunt u contact opnemen met de heer J. Teerink.

www.wokmaxis.nl
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Jaargang 3
Nr. 8, 24 februari 2007
Gemeentehuis:
Raadhuisstraat 20, 7255 BN Hengelo Gld.
(Griffie/raad en de afdelingen
Maatschappelijke ontwikkeling,
Publiekszaken, Werk, inkomen en zorg)

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

Postadres
Postbus 200, 7255 ZJ Hengelo Gld.
tel. (0575) 75 02 50 (Centraal nummer)
fax (0575) 75 05 99 (gemeentehuis)
fax (0575) 75 05 98 (gemeentekantoor)
calamiteitennummer (06) 13 10 07 77
e-mail: info@bronckhorst.nl
website: www.bronckhorst.nl
banknummer: 28 51 04 497

Openingstijden
ma t/m wo 8.30 -15.00 uur
do 8.30 -19.30 (alléén Publiekszaken en
Wmo-loket, overige afdelingen tot 15.00
uur), vr 8.30 -12.30 uur

B en w info
Burgemeester Henk Aalderink
Recreatie en toerisme, Communicatie,
voorlichting en promotie, Openbare orde
en veiligheid, Handhaving, Algemeen
Juridische en Bestuurszaken en
Dualisering
Wethouder Ab Boers
Maatschappelijke ontwikkeling (ouderenzorg, volksgezondheid en jeugdbeleid), Financiën en belastingen,
Personeel en organisatie en Facilitaire
ondersteuning

Zwerfvuilopruimdag Bronckhorst op 17 maart a.s.
B en w prikken een vorkje mee. U ook?
Op 17 maart a.s. wordt een grootschalige zwerfvuilopruimactie
georganiseerd in Bronckhorst. In
het buitengebied, maar dit jaar via
het 'straatadoptieplan' voor het
eerst ook in straten in de kernen,
wordt het zwerfvuil in één dag
opgeruimd. Burgemeester
Aalderink en de wethouders
prikken een vorkje mee. U ook?
Iedereen die aan de opruimactie
meedoet, wordt aan het eind van de
dag beloond met een boerenkoolmaaltijd.
Zwerfafval in de woonomgeving is
een voor menigeen dagelijks terugkerende ergernis. Iedereen wil in
een plezierige omgeving wonen en
zwerfafval bederft dat plezier. Terwijl
de oplossing eigenlijk heel simpel
kan zijn door met elkaar af te
spreken om afval in een afvalbak te
gooien én zich aan die afspraak te
houden. Maar de praktijk pakt
helaas vaak anders uit. Al vele jaren
maken diverse organisaties in onze
gemeente daarom op een zaterdag
in maart het buitengebied schoon.
Dit gebeurt vaak door vrijwilligers
van wildbeheereenheden, scouting,
visvereniging, leerlingen van enkele
basisscholen en de werkgroep
Zwervuildag Vorden.

'Straatadoptieplan'
Dit jaar organiseert de gemeente op
17 maart samen met de bij ons
bekende verenigingen voor de eerste
keer een gezamenlijke schoonmaakdag. Het gaat er dit maal
bovendien niet alleen om het buitengebied te ontdoen van zwerfvuil, ook
straten en/of buurten uit de dorpen
kunnen meedoen aan de actie.
Hiervoor is het 'straatadoptieplan' in
het leven geroepen. We roepen
inwoners op hun straat te
'adopteren' en samen met buren
mee te doen aan het schoonmaken
en schoonhouden van hun straat of
buurt.
Alle vrijwilligers, die hun straat,
buurt of het buitengebied op
17 maart a.s. willen schoonmaken,
kunnen zich via onderstaande
telefoonnummers aanmelden. Dit
kan tot en met 7 maart. De gemeente zorgt ervoor dat voor alle
deelnemers de benodigde materialen aanwezig zijn om veilig schoon
te kunnen maken.
Voor het schoonmaken van:
• voor straten/buurten in de kernen:
– de gemeente, mevrouw I. Heesink, tel. (0575) 75 02 87 of de
heer E. Mol, tel. (0575) 75 03 13.
• voor het buitengebied van
Hummelo en Keppel:

Huisvestingsplan onderwijs

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.

‘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.

In maart publiceert de gemeente op
deze gemeentepagina's regelmatig
informatie over de gemeentelijke
belastingen.

Levert u resten van kluswerkzaamheden gescheiden in bij de
afvalbrengpunten. Bewaar chemisch afval apart. Spoel nooit
resten door het putje in de straat (resten cement, gips, verf,
etc). Dit veroorzaakt vervuiling van de grond en van vijvers
en sloten. Bovendien kan het riool verstopt raken.
Meer weten over het riool? Kijk op onze website
www.bronckhorst.nl of op www.riool.info.

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

Colofon

U vindt het toch ook belangrijk in
een mooie, schone omgeving te
wonen? Meld u daarom aan voor de
zwerfvuilopruimdag op 17 maart!
Dit kan nog tot en met 7 maart.

Klussen

Wethouder Dik Nas
Werk, inkomen en zorg, Onderwijs,
Publiekszaken, Informatisering en
automatisering

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

• voor het buitengebied van
Steenderen:
– de heer R.H.J.M. Gosselink,
(0575) 45 13 74
• voor het buitengebied van Zelhem:
– de heer E. Colenbrander, (0314)
62 52 67
– de heer J. Olthof, (0314) 62 13 01

Gecombineerde belastingaanslagen
eind maart verstuurd
Dit jaar verstuurt de gemeente de
gecombineerde belastingaanslagen
2007 (o.a. rioolrechten, afvalstoffenheffing en onroerende
zakenbelasting) op 31 maart a.s.

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

Gemeenteraad bereiken?

– de heer B. Veldhuizen, tel. (0314)
38 24 10
– de heer G.F.C. van Heusden,
tel. (0313) 47 20 42
• voor het buitengebied van
Hengelo:
– de heer J. Hoogeveen, (0573)
46 14 60
• voor het buitengebied van
Vorden/Kranenburg:
– mevrouw R. van Vleuten, (0575)
55 33 57
• voor Wichmond/Vierakker:
– de heer J. Rietman, (0575)
44 19 99

B en w hebben vorige week
ingestemd met het Huisvestingsplan
onderwijs. In overleg met de schoolbesturen van de 30 basisscholen en
1 school voor voortgezet onderwijs
('t Beeckland in Vorden) in
Bronckhorst heeft de gemeente de
afgelopen tijd gewerkt aan het
opstellen van het integraal Huisvestingsplan onderwijs. Op basis van
onder andere de leerlingenprognoses, de meerjarenonderhoudsplannen en een onderzoek naar de
functionaliteit van de gebouwen is
op een rij gezet wat nodig is om de
leerlingen in goede accommodaties
les te laten krijgen. Voor de

komende tien jaar is een planning
gemaakt van welke nieuwe
onderhoudswerkzaamheden,
uitbreidingen, aanpassingen en
(ver)nieuwbouw er plaats moeten
vinden aan scholen in Bronckhorst.
Voor 2007 staat de voorbereiding van
de nieuwbouw van basisschool Het
Hoge in Vorden op de planning, in
2008 start de voorbereiding van de
nieuwbouw van de Ds Piersonschool
in Hengelo en in 2009 de voorbereiding van de nieuwbouw van de
scholen in Drempt. In maart bespreekt de gemeenteraad het
Huisvestingsplan.

Welzijn voor ouderen
gezamenlijk
opgepakt

In een nieuw jasje
Rayonmedewerkers van de gemeente goed herkenbaar

De gemeente Bronckhorst heeft een
ouderenbeleid vastgesteld. Hierin is
opgenomen dat de gemeente zich
speciaal inzet voor ouderen vanaf
75 jaar en kwetsbare groepen zoals
alleenstaanden, ouderen uit lagere
inkomensgroepen, allochtone
ouderen, ouderen met rouwproblematiek, chronisch zieken etc.
vanaf 55 jaar.
De gemeente werkt er aan om vanuit
de vraag van de doelgroep een
samenhangend pakket aan
voorzieningen aan te bieden die de
zelfstandigheid bevordert en hen in
staat stelt de regie over het eigen
bestaan zo lang mogelijk zelf te
voeren. In de gemeente Bronckhorst
zijn vooral de stichtingen Welzijn
Ouderen en de Hulpdiensten actief
voor ouderen. De gemeente heeft bij
het opstellen van het ouderenbeleid
zeer nauw contact gehad met deze
instanties.
Eén aanspreekpunt
In haar ouderenbeleid heeft de
gemeente opgenomen het belangrijk te vinden om vanuit de organisaties die voor ouderen werken één
aanspreekpunt te hebben om
afspraken mee te maken over de
uitvoering van het ouderenbeleid in
Bronckhorst. De organisaties
hebben dit signaal opgepakt en dit
heeft geresulteerd in de oprichting
van de stichting Samenwerken
Welzijn Bronckhorst.
Op 22 februari 2007 tekenen
vertegenwoordigers van de al langer
bestaande stichtingen Welzijn
Ouderen (SWO) Hummelo, Keppel
en Drempt, Vorden en Steenderen
en de nieuw gevormde stichtingen
Welzijn Ouderen in Hengelo en
Zelhem voor hun samenwerking in
de overkoepelende stichting
Samenwerken Welzijn Bronckhorst.
Dit gebeurt bij notariskantoor Klein
Burink in Zutphen.

Monumentencommissie
De monumentencommissie
vergadert op 21 februari a.s. om
09.00 uur in het gemeentekantoor. De vergadering is openbaar.
De agenda voor de vergadering
kunt u vinden op de website
www.bronckhorst.nl.

Ze zorgen voor onderhoud en
aanleg van plantsoenen, bermen,
wegen en riool. De rayonmedewerkers van de afdeling Openbare
werken van de gemeente.

U komt ze dus regelmatig tegen in
Bronckhorst. Om hun werk goed
en veilig te kunnen doen, dragen
zij sinds kort nieuwe bedrijfskleding. Wellicht heeft u het al

gezien. De bovenkleding
heeft felle fluoriserend gele
kleuren, die goed opvallen (ook
in het donker).

Ook vindt de gemeente hun
herkenbaarheid voor u belangrijk.
Alle kleding is daarom voorzien
van het logo van de gemeente.

toe. Gebleken is dat niet iedereen
die dat wilde via internet zijn voorkeuren voor de containergroottes
kon doorgeven. Sommige computers zijn zodanig beveiligd dat zij niet
kunnen inloggen in ons systeem.
Lukt het u niet uw keuze via uw computer door te geven, doe het dan via
het keuzeformulier.

N.B. Als u de standaardset
(140 groen en 140 grijs) wilt,
hoeft u niets door te geven.

Nieuw afvalsysteem
Iedereen krijgt grijze én groene container
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 Afval-Informatie-Lijn, tel. (0575) 75 03 10,
bereikbaar van 09.00 – 12.30 en
12.30 – 16.00 uur. Wij sturen het dan
alsnog toe.
Naar aanleiding van de nieuwsbrief
hebben we telefoontjes gekregen
van met name een aantal inwoners
van de voormalige gemeente
Steenderen. Zij blijken nu niet altijd
een groene container te hebben.
Met de invoering van het nieuwe
systeem heeft de gemeenteraad
besloten dat iedereen nieuwe grijze

én groene containers krijgt. Dit is
geen keuze. De keuze zit 'm alleen
in de grootte van de containers. Met
het besluit om iedereen te voorzien
van grijze én groene containers willen we voorkomen dat groen afval in
de grijze container verdwijnt. U kunt
wel kiezen voor de kleinste en
goedkoopste groene container van
80 liter (€ 32,-).

Let op: Klep dicht!
Uw afvalcontainers moeten altijd
met de klep dicht aangeboden
worden. Te volle containers waarbij
de klep niet dicht kan, worden niet
geleegd.

Welke maat containers kiest u?
Kijk op 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. Op de website vindt u ook een
overzicht van veel gestelde vragen
over het nieuwe afvalsysteem. Heeft
u ook een vraag? Surf hier eens naar

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
• Halle, kermis, ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet, 4 juli t/m 7 juli 2007, C. Hitpass
• Hummelo, opening Johan Cruyff Court met muziek, voetbaltoernooitje etc., in de periode
tussen 10 en 21 april 2007, gemeente Bronckhorst

• Keijenborg, standplaats voor verkoop van vis, 2007, vishandel Hengel
• Steenderen, afsluiten gedeelte Nijverheidsweg tussen de fabriek en het sorteerbedrijf van
Aviko, 11 t/m 18 maart 2007, Aviko
• Steenderen, Burgemeester Buddinghplein, standplaats voor verkoop van kaas, zuivelproducten, snoepwaren, noten en vleeswaren, 2007, V.O.F. kaashandel W. en F. Nieuwenhuis
• Baak en Toldijk, tijdelijke reclameaanduidingen schapendrijven (spandoeken), 20 juni t/m
15 juli 2007, Dutch Open Sheep Dog Trials
• Toldijk, Wolfsstraat, schapendrijven, overnachtingen deelnemers en parkeerverbod aan beide
zijden van de Wolfsstraat, 14 en 15 juli 2007, Dutch Open Sheep Dog Trial
• Toldijk, Wolfsstraat, tijdelijke gebruiksvergunning tent, 12 t/m 16 juli 2007, Dutch Open Sheep
Dog Trials
• Toldijk, Wolfsstraat, 3 juni 2007 van 10.00 tot 17.00 uur, harmonicadag, tijdelijke gebruiksver-

Openbare bekendmakingen - vervolg
gunning tent, harmonicagroep De Trekkebuuls
• Toldijk, Wolfsstraat, ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet, 3 juni 2007 van 10.00 tot 17.00
uur en 14 en 15 juli 2007, G.H. Garritsen.
• Vorden en omgeving, toertocht voor oude en antieke tractoren, 7 juli 2007 van 10.00 tot 15.30
uur, TEC De Graafschap
• Vorden, afsluiten gedeelte Mispelkampdijk gelegen tussen de Oude Zutphenseweg en de
Mispelkampdijk, 30 maart t/m 1 april 2007, H.L. Klaassen
• Vorden, Almenseweg, bluesavond, 31 maart 2007 van 20.00 tot 01.00 uur, ontheffing artikel 35
Drank- en Horecawet, tijdelijke gebruiksvergunning tent van 30 maart 2007 t/m 1 april 2007,
H.L. Klaassen
• Vorden, oranjeavond in het Dorpscentrum en oranjefeest met kermis in het centrum, 28 en 30
april 2007, oranjevereniging Vorden
• Vorden, afsluiten Dorpsstraat, Insulindelaan vanaf Dorpsstraat tot Molenweg, Burg.
Galleestraat vanaf Molenweg t/m centrum, Raadhuisstraat vanaf Het Hoge t/m centrum en
Kerkstraat, 28 t/m 30 april 2007, oranjevereniging Vorden
• Vorden, parkeerplaats hotel Bakker, plaatsen tent, 28 april t/m 1 mei 2007, tentfeest en
Koninginnedag, ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet, 28 april van 19.00 tot 01.00 uur en
30 april 2007 van 10.00 tot 00.30 uur, hotel Bakker
• Vorden, Wildenborch, open tuindagen met enkele marktkramen, 27 en 28 mei 2007 van 10.00
tot 17.00 uur, stichting De Wildenborch
• Zelhem en omgeving, rit met oude motorfietsen, afsluiten Korenweg vanaf de Velswijkweg tot
de Kampweg, 9 juni 2007, ZAMC
• Zelhem, buurtfeest Heidehoek, ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet, 29 juni t/m 1 juli
2007, C. Hitpass
• Zelhem, evenementenplein, plaatsen tent, 30 april 2007, G.J.H. Kramp
• Zelhem, Kerkhoflaan 5, plaatsen permanent verwijzingsbord, Fa. Menkhorst
• Zelhem, septemberfeesten, ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet, 20 september t/m 23
september 2007, C. Hitpass
• Zelhem, Slangenburgweg, Mega Piraten Festijn, 5 mei 2007 van 18.30 tot 01.30 uur, Mega
Mensink B.V.
• Zelhem, sporthal De Pol, Nacht van Oranje op 29 april 2007 van 19.30 tot 02.30 uur, ontheffing
artikel 35 Drank- en Horecawet, tijdelijke gebruiksvergunning, eetcafé De Groes
• Zelhem, tijdelijke reclameaanduidingen voor de Nacht van Oranje, 14 t/m 29 april 2007, eetcafé
De Groes
• Zelhem, Stationsplein en achter De Brink, Koninginnedag met zeskamp, vrijmarkt, live-muziek
etc., tent evenementenplein, ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet, 30 april 2007 van 10.00
tot 24.00 uur, stichting Zelhem en Oranje
• Zelhem, tijdelijke verkeersmaatregelen voor diverse wegen in het centrum i.v.m. activiteiten
Koninginnedag, 30 april 2007 van 07.00 tot 24.00 uur, stichting Zelhem en Oranje
• Zelhem, Velswijkweg, bruiloft in een tent met ± 400 personen, 16 mei 2007 van 15.00 uur tot
00.30 uur, tijdelijke gebruiksvergunning tent, D. Wullink
• Zelhem, Wolfersveenweg 29, kofferbakmarkt, 15 april 2007 van 10.00 tot 16.00 uur, Notmai
Producties
• Zelhem, 't Brinkhuus, Hummeloseweg 67, verloting, 13 en 14 april 2007 van 19.30 tot 24.00 uur,
toneelvereniging Wees een Zegen
Een ieder kan gedurende 14 dagen zijn zienswijze op de bovenstaande ingekomen aanvragen
naar keuze schriftelijk, wat de voorkeur heeft, of mondeling indienen bij de afdeling Veiligheid,
vergunningen en handhaving.

Bouwvergunningen

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Drempt, Torenakker 8, bouw tuinhuis met veranda
Halle, Dorpsstaat 47-49, vergroten dakkapel/slaapkamer
Hengelo Gld., Baaksevoetpad 1, bouwen zwembad
Hengelo Gld., Zelhemseweg 38, vergroten opslagloods met stallingsruimte voor zoutstrooiers
Hummelo, Keppelseweg 16, bouwen kapschuur/vervangen tuinschuurtje
Keijenborg, Hengelosestraat 2, vergroten woning
Laag-Keppel, Olmiuslaan 14, gedeeltelijk vergroten woning
Toldijk, Beekstraat 9, bouw jongveestal/machineberging
Vorden, Bedrijvenweg 5, bouw bedrijfsverzamelgebouw
Vorden, Hoge Slagdijk 2, plaatsen overkapping
Vorden, Komvonderlaan 6, verbouw schuur
Vorden, Willem-Alexanderlaan 55, uitbreiding woning en garage
Zelhem, Everhardinkweg 6a, verbouw woning

Voorgenomen vrijstellingen

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

Artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Vorden, Spiekerweg 1, voor het gebruik van een schuur als recreatiewoning, geldend
bestemmingsplan 'Buitengebied 2005 Hengelo/Vorden'
Het ontwerpbesluit en de daarop betrekking hebbende stukken liggen van 22 februari t/m
21 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.

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.

Artikel 17 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Hengelo, Hazenhutweg 18, voor het plaatsen en bewonen van een woonunit, geldend
bestemmingsplan 'Buitengebied 2005 Hengelo/Vorden'

Artikel 19, lid 1 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Hummelo, Keppelseweg (op perceel grond ten zuiden van huisnummers 48-50-52), voor de
bouw van de Brede School met bijbehorende voorzieningen als fietsenstalling, berg-ruimte,
parkeerruimte en dergelijke, geldend bestemmingsplan 'Hummelo 1997'
• Vorden, Baakseweg 5, voor het verbouwen van boerderij Hoogkamp tot zorgboerderij, geldend
bestemmingsplan 'Buitengebied 2005 Hengelo/Vorden'

Artikel 19, lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Vorden, Maandagweg 2, vrijstelling om een woning te mogen vergroten, het betreft een
vrijstelling van de planvoorschriften van het geldende bestemmingsplan 'Buitengebied 2005:
Hengelo/Vorden'
Deze bouwplannen liggen van 22 februari t/m 4 april 2007 tijdens openingstijden voor een ieder
ter inzage in het gemeentekantoor bij de afdeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling (art.
17 en 19 lid 1) of Veiligheid, vergunningen en handhaving (art. 19 lid 3). Bent u op de genoemde
tijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken met een van
de medewerkers van de genoemde afdelingen, tel. (0575) 75 02 50.
Zienswijze geven?
Een ieder kan gedurende de termijn van terinzagelegging van alle bovengenoemde voorgenomen
vrijstellingen zijn zienswijze op de plannen naar keuze schriftelijk (wat de voorkeur heeft) of
mondeling naar voren brengen bij b en w.

Gehandicaptenparkeerplaats
Bij de afdeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling liggen vanaf 21 februari t/m 4 april 2007
ter inzage de ontwerpbesluiten tot toewijzing van:
• Baak, Leeuwencamp 19, een gehandicaptenparkeerplaats aan mevr. J.E.H.N. HendriksHermsen
• Vorden, Brinkerhof 17, een gehandicaptenparkeerplaats aan mevr. Lamens
Deze ontwerpbesluiten liggen tijdens de openingstijden ter inzage in het gemeentekantoor bij de
afdeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling. Bent u op de genoemde openingstijden niet in
de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken via tel. (0575) 75 03 67.
Gedurende de genoemde termijn kan een ieder schriftelijk of mondeling een gemotiveerde
zienswijze over de te nemen besluiten naar voren brengen. Uw schriftelijke zienswijze kunt u
richten aan b en w. Voor een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de afdeling
Ruimtelijke en economische ontwikkeling.

Verleende vrijstellingen (niet in samenhang met bouwvergunning)
Vrijstelling artikel 17 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
Verzonden op 16 februari 2007:
• Zelhem, Ruurloseweg 30-V39, voor het bewonen van een recreatiewoning, geldend
bestemmingsplan 'Buitengebied herziening 2-1988'

Vrijstelling artikel 19, lid 1 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
Verzonden op 14 februari 2007:
• Vorden, Deldenseweg 8, voor een functiewijziging van een bestaande karakteristieke boerderij
naar wonen, geldend bestemmingsplan 'Buitengebied 2005 Hengelo/Vorden'
Mogelijkheden voor beroep
Tegen deze besluiten 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
de besluiten aan aanvragers, schriftelijk beroep instellen bij de Arrondissementsrechtbank
Zutphen, sector bestuursrecht, Postbus 205, 7200 AE Zutphen. Hiervoor is griffierecht
verschuldigd.
De besluiten treden na bekendmaking in werking. Een beroepschrift heeft geen schorsende
werking. Als er naar uw mening spoedeisende belangen aanwezig zijn en u hebt een
beroepschrift ingediend, kunt u verzoeken om een voorlopige voorziening bij de voorzieningenrechter van de Arrondissementsrechtbank Zutphen, sector bestuursrecht, Postbus 205,
7200 AE Zutphen. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.

Verleende vergunningen

Artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving

• Hengelo Gld., Hofstraat 38, vrijstelling om een woning uit te mogen breiden, het betreft een
vrijstelling met toepassing van artikel 8, lid 8, sub b van de planvoorschriften van het geldende
bestemmingsplan 'Hengelo Dorp 1995'

Verzonden op 12 februari 2007:
• Steenderen, perceel Bronkhorsterweg 1, het permanent plaatsen van een aankondigingsbord,
Schipper Bosch Projecten B.V. Amersfoort
Verzonden op 14 februari 2007:
• Vorden, Schoolstraat 2-4, tijdelijke opslag bouwmateriaal op gedeelte van de openbare weg,
t/m 30 juni 2007, dhr. G. van Kampen
• Zelhem, plaatsen tijdelijke reclameaanduidingen, 1 april t/m 1 juli 2007, T.C. Zelhem
• Bronckhorst, rondje Achterhoek op 29 april 2007 van 08.00 tot 16.00 uur en avondfietsvierdaagse van 25 t/m 28 juni 2007, T.C. Zelhem
Verzonden op 15 februari 2007:
• Baak, paasweide aan de Bontekoeweg, ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet, 8 april 2007
van 19.30 tot 24.00 uur, stichting open jeugd- en jongerenwerk
• Bronckhorst, tijdelijke reclameaanduidingen voor halfvastenoptocht Angerlo, 26 februari t/m
10 maart 2007, MDS Buitenreclame
• Bronckhorst, tijdelijke reclameaanduidingen voor promoten openbaar vervoer, 23 februari t/m
8 maart 2007, Bizon Buitenreclame
• Halle, Bielemansdijk, paasvuur 8 april 2007 van 20.00 tot 24.00 uur, buurtvereniging
Bielemansdijk

Het bouwplan ligt vanaf 22 februari t/m 4 april 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.

Artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Hengelo Gld., Middenweg 66, vrijstelling om het dak op een garage te mogen wijzigen, het
betreft een vrijstelling met toepassing van artikel 6, lid 6a van de planvoorschriften van het
geldende bestemmingsplan 'Oosterwijkse Vloed 1995'
• Steenderen, Molenkolkweg 7, vrijstelling om een carport te mogen bouwen, het betreft een
vrijstelling met toepassing van artikel 1, lid 7 van de planvoorschriften van het geldende
bestemmingsplan 'Steenderen 1987'
De bouwplannen liggen vanaf 22 februari t/m 7 maart 2007 tijdens de openingstijden ter inzage

Openbare bekendmakingen - vervolg

• Hengelo Gld., 8 april 2007, hoek Memelinkdijk/Slotsteeg, paasvuur van 21.00 tot 00.30 uur,
ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet van 21.00 tot 24.00 uur, buurtvereniging
De Noabers
• Zelhem, 8 april 2007, hoek Kruisbergseweg/Schooltinkweg, tent, ontheffing artikel 35 Dranken Horecawet van 19.00 tot 24.00 uur, lampionnenoptocht met aansluitend paasvuur van
19.00 tot 00.30 uur, stichting Paasvuur Velswijk
• Zelhem, hoek Kruisbergseweg/Schooltinkweg, tijdelijke gebruiksvergunning, 6 t/m 10 april
2007, stichting Paasvuur Velswijk
• Zelhem, tijdelijke reclameaanduidingen, 3 maart t/m 8 april 2007, stichting Paasvuur
Velswijk

Lichte bouwvergunningen

Verzonden op 9 februari 2007:
• Vorden, Holtmaet 16, bouwen bijkeuken
Verzonden op 13 februari 2007:
• Hengelo Gld., Kastanjelaan 11, gedeeltelijk veranderen/vergroten kantoorruimte
• Zelhem, Doetinchemseweg 54, plaatsen dakkapel

Reguliere bouwvergunningen

Verzonden op 9 februari 2007:
• Vorden, Almenseweg 49, restaureren woning met stallingsruimte
• Vorden, Hilverinkweg ong., bouwen bergruimte
Verzonden op 13 februari 2007:
• Halle, Oude Maatje 3, gedeeltelijk vernieuwen boerderij, verleend met vrijstelling op grond van
artikel 19, lid 1 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening en met ontheffing van artikel 4.28., lid 3
van het Bouwbesluit

Reguliere bouwvergunningen 2e fase

Verzonden op 9 februari 2007:
• Hengelo Gld., Vierblokkenweg 2, inpandig verbouwen woning

Sloopvergunningen

Verzonden op 12 februari 2007:
• Halle, Pluimersdijk 29, geheel slopen veeschuur, komt asbesthoudend afval vrij
Verzonden op 14 februari 2007:
• Hengelo Gld., De Dunsborg 6, geheel slopen woning en twee schuren
• Hengelo Gld., Veermansweg 18a, geheel slopen kippenschuur
Verzonden op 15 februari 2007:
• Zelhem, Hengeloseweg 39, geheel slopen dakbeschot onder de pannen van woning, komt
asbesthoudend afval vrij

Gemeentelijke monumentenvergunningen

Verzonden op 16 februari 2007:
• Voor-Drempt, Wittehemelweg 23, voor de verbouw en restauratie van de (hallehuis) boerderij

Ontheffingen verbranden afvalstoffen (art. 10.63 Wm en art. 5.5.1 en
art. 5.4.1 APV)

Verzonden op 20 februari 2007:
• Baak, Beukenlaan 18, voor verbranding nabij de Beukenlaan 18
• Brummen, Mezenstraat 43, voor verbranding nabij de Riethuisweg in Vorden
• Doetinchem, Keppelseweg 104, voor verbranding nabij de Oude Zutphenseweg 15 in HoogKeppel
• Halle, Heurneweg 10, voor verbranding nabij de Heurneweg 10
• Keijenborg, Hengelosestraat 65, voor verbranding nabij de Zaarbelinkdijk
• Steenderen, Covikseweg 19, voor verbranding nabij de Covikseweg 19
• Vorden, Lindeseweg 30, voor verbranding nabij de Lindeseweg 30
• Zelhem, Aaltenseweg 1a, voor verbranding nabij de Aaltenseweg 1a
• Zelhem, Barinkweg 4a, voor verbranding nabij de Barinkweg 4a
• Zelhem, Davisweg 2, voor verbranding nabij de Davisweg 2
• Zelhem, Eeltinkweg 1a, voor verbranding nabij de Eeltinkweg 1a
• Zelhem, Haitinkweg 10, voor verbranding nabij de Haitinkweg 10
• Zelhem, Keijenborgseweg 17, voor verbranding nabij de Keijenborgseweg 17
• Zelhem, Keijenborgseweg 26, voor verbranding nabij de Keijenborgseweg 26
• Zelhem, Ruurloseweg 31, voor verbranding nabij de Ruurloseweg 31

Ontheffingen verbranden afvalstoffen ivm paasvuur (art. 10.63 Wm en
art. 5.5.1 en art. 5.4.1 APV)

Verzonden op 20 februari 2007:
• Baak, Leeuwencamp 20, voor verbranding nabij de Bonte Koeweg
• Halle, Bielemansdijk 17, voor verbranding nabij de Bielemansdijk
• Hengelo Gld., Memelinkdijk 1, voor verbranding nabij de Memelinkdijk – Slotsteeg
• Hengelo Gld., Sarinkkamp 26, voor verbranding nabij de Kruisbergseweg – Schooltinkweg in
Zelhem
• Kranenburg, Hamveldseweg 2, voor verbranding nabij de Bergkappeweg – Eikenlaan
Mogelijkheden voor bezwaar
Tegen voornoemde besluiten kunnen rechtstreeks belanghebbenden binnen zes weken na de
dag van bekendmaking van dit besluit aan aanvragers (zie datum bij de bekendmaking) een
schriftelijk bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan van de gemeente Bronckhorst dat
het besluit heeft genomen, de burgemeester of het college van b en w, Postbus 200, 7255 ZJ
Hengelo Gld. De stukken liggen tijdens openingstijden ter inzage in het gemeentekantoor bij de
afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving (APV/bijzondere wetgeving, ontheffingen verbranden afvalstoffen en sloop- en bouwvergunningen) of Ruimtelijke en economische ontwikkeling (gemeentelijke monumentenvergunningen). 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.

Bestemmingsplannen
Onherroepelijk bestemmingsplan 'Buitengebied 2006 Varsselseweg 41
Hengelo'
Het bestemmingsplan 'Buitengebied 2006 Varsselseweg 41 Hengelo' is onherroepelijk
geworden. Het plan heeft betrekking op het bouwen van een burgerwoning ter compensatie voor
het slopen van voormalige bedrijfsbebouwing en het omzetten van een bedrijfswoning naar een
burgerwoning op het perceel Varsselseweg 41 in Hengelo Gld.
Het onherroepelijke bestemmingsplan ligt tijdens openingstijden voor een ieder ter inzage in
het gemeentekantoor bij de afdeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling. Bent u op de
genoemde tijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken
met een van de medewerkers van de afdeling, tel. (0575) 75 03 70.
Aangezien het plan onherroepelijk is, bestaat er geen mogelijkheid meer tot het indienen van een
reactie.

Harmonisatie beleidsregels art. 19, lid 3 Wet op de
Ruimtelijke Ordening (planologische ‘kruimelgevallen’)
Per 3 april 2000 is een wijziging van de Wet op de Ruimtelijke Ordening in werking getreden. Deze
wijziging biedt gemeentebesturen ruimere mogelijkheden om vrijstelling te verlenen van geldende bestemmingsplannen. Op die manier kunnen minder ingrijpende projecten sneller gerealiseerd worden. Voor deze planologische ‘kruimelgevallen’ ligt die vrijstellingsbevoegdheid bij
b en w. Artikel 20 van het Besluit op de Ruimtelijke Ordening (BRO) geeft aan in welke gevallen
b en w van die bevoegdheid gebruik kunnen maken.
De meeste van de voormalige gemeenten in Bronckhorst hadden voor de toepassing van deze
vrijstellingsbevoegdheid beleidsregels opgesteld. B en w willen ook voor Bronckhorst beleidsregels voor de behandeling van dit soort verzoeken vaststellen, om aan te geven hoe zij in het algemeen met dit soort vrijstellingsverzoeken wensen om te gaan (harmonisatie beleidsregels).
Bebouwde kom en buitengebied
Artikel 20 BRO maakt een onderscheid tussen mogelijkheden binnen en buiten de bebouwde
kom. Gebruikswijzigingen van opstallen (zonder dat er verbouwingen spelen) zijn beperkt tot het
gebied binnen de bebouwde kom. Buiten de bebouwde kom zijn de uitbreidingsmogelijkheden via
deze vrijstellingsmogelijkheid aanzienlijk minder dan binnen de bebouwde kom. Op kaarten,
behorende bij de beleidsregels, geven b en w de grenzen van de diverse bebouwde kommen van
Bronckhorst aan, zoals die gelden voor de toepassing van dit vrijstellingenbeleid. Voor het
buitengebied gebruiken b en w het beleid in het op 27 april 2006 vastgestelde bestemmingsplan
Buitengebied Bronckhorst, Hengelo en Vorden als kader voor het toepasssen van de vrijstellingsmogelijkheid artikel 19 lid 3.
Afwijkingen
B en w kunnen (soms zelfs: moeten) - mits goed gemotiveerd - afwijken van deze beleidsregels.
Dit zullen evenwel uitzonderingen zijn.
Gevoerde inspraakprocedure
De ontwerpbeleidsregels hebben van 7 december 2006 t/m 17 januari 2007 voor een ieder ter
inzage gelegen met de mogelijheid zienswijzen kenbaar te maken aan b en w. Van die mogelijkheid heeft niemand gebruik gemaakt. Op 23 januari 2007 hebben b en w de beleidsregels dan ook
vastgesteld.
Inzage
De vastgestelde beleidsregels kunt u inzien bij de afdelingen Ruimtelijke en economische ontwikkeling en Veiligheid, vergunningen en handhaving. U kunt de beleidsregels en de daarbij behorende kaarten ook inzien via de website van de gemeente Bronckhorst, onder infobalie/ plannen en projecten/beleid vrijstelling artikel 19 lid 3.
Voor meer informatie kunt u terecht bij de afdeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling,
tel. (0575) 75 03 70.

Wet milieubeheer
Ontwerpbesluiten (art. 8.1/8.4 Wm en art. 3.4 Awb)
Bij de afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving in het gemeentekantoor liggen vanaf
22 februari t/m 4 april 2007 tijdens de openingstijden de volgende ontwerpbesluiten ter inzage:
• Vierakker, Vierakkersestraatweg 32, een nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning
voor een rundvee- en vleesvarkensbedrijf
• Vorden, Maalderinkweg 6, een nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning voor een
veehouderij met houtbewerking- en opslagcapaciteiten
Strekking van de ontwerpbesluiten:
Voor zover rekening valt te houden met toekomstige ontwikkelingen van de milieubelasting van
de inrichtingen zelf en ontwikkelingen in de directe omgeving, zijn de ontwerpen van de vergunningen opgesteld onder de voor dat soort inrichtingen gebruikelijke voorschriften in het belang
van de bescherming van het milieu.
Zienswijzen:
Gemotiveerde zienswijzen tegen de ontwerpbesluiten kunnen gedurende de termijn van ter
inzagelegging zowel schriftelijk als mondeling door een ieder worden gemaakt. Zienswijzen
moeten bij ons worden ingediend vóór 5 april 2007. Indien u dat wenst worden uw persoonlijke
gegevens, als indiener van schriftelijke zienswijzen, niet bekend gemaakt. U moet dat dan wel,
tegelijk met de zienswijzen, schriftelijk aan ons verzoeken. Ook kunt u mondeling zienswijzen inbrengen tijdens een gesprek. Als u dit wilt, kunt u contact opnemen met de afdeling Veiligheid,
vergunningen en handhaving, tel. (0575) 75 02 87.
Uitsluitend belanghebbenden die nu zienswijzen indienen of aantonen dat zij daartoe redelijkerwijs niet in staat zijn geweest kunnen later beroep instellen tegen de definitieve beschikking.

Staat van de Gemeente
Onderzoeksresultaten 'De Staat van de Gemeente' bekend
Burgemeester Aalderink: "Bronckhorst scoort heel behoorlijk, maar we zijn er nog niet!"
In het najaar van 2006 is het onderzoek 'De Staat van de Gemeente' uitgevoerd onder inwoners van enkele tientallen gemeenten in ons land. Dit onderzoek is door een aantal deskundige instanties opgezet en geeft onder
meer een antwoord op de volgende vragen: Wat vinden inwoners van hun
woonomgeving? Wat is het oordeel over het gemeentebestuur? Wat vinden
inwoners van gemeentelijke regels of de dienstverlening aan de loketten?
Oftewel is de burger tevreden over de gemeente waar hij woont. Omdat het
gemeentebestuur het belangrijk vindt om te weten wat inwoners van onze
gemeente vinden en waar verbeteringen nodig zijn, heeft ook Bronckhorst
meegedaan aan dit onafhankelijke onderzoek. De uitkomsten van het onderzoek geven een indicatie van hoe de gemeente er voor staat in vergelijking met andere gemeenten met een soortgelijk inwoneraantal.
Respons
Voor het onderzoek hebben 1.200
willekeurig gekozen Bronckhorster
inwoners thuis een vragenlijst over
de gemeente ontvangen. Hiervan
zijn er 486 ingevuld en teruggestuurd. Dit is een heel hoge respons
van 40,5%. Zeker als dit wordt afgezet tegen de andere deelnemende
gemeenten; Bronckhorst eindigde
hiermee op de derde positie.
De totale respons op de vragenlijst
die is uitgereikt aan de bezoekers

van de verschillende loketten is
lager. Bronckhorst heeft van de

Burger als kiezer
De burger wordt politiek vertegenwoordigd door raad en b en w en
mag van hen een bepaalde kwaliteit
verwachten. Onderzocht is of gemeenten goed luisteren naar hun
inwoners, een duidelijke visie hebben op de toekomst en waar maken
wat zij beloven.
• De burger voelt zich als kiezer in
z'n totaliteit niet goed genoeg vertegenwoordigd. De verschillen
tussen de 21 gemeenten op dit
punt zijn niet groot (4,9 tot 6,0).
Bronckhorst scoort bij dit onderdeel gemiddeld met het cijfer 5,4.

Resultaten
De resultaten van Bronckhorst (bijna 38.000 inwoners) zijn vergeleken
met 20 andere gemeenten met een
inwoneraantal tussen de 25.000 tot
50.000 inwoners. Het onderzoek is
breed van opzet en onderscheidt zes
burgerrollen: de burger als kiezer,
klant, partner, onderdaan, wijkbewoner en als belastingbetaler. Aan
iedere rol is, op basis van de 'scores'
van burgers, een rapportcijfer gegeven. Rapportcijfer 1 betekent zeer
oneens/zeer ontevreden en 10 zeer
eens/zeer tevreden. Een 5,5 staat
voor neutraal: niet voldoende en niet

onvoldoende. De scores zijn gebaseerd op een beperkte hoeveelheid
vragen en zijn daarom een benadering van de werkelijkheid en niet een
precieze afspiegeling daarvan. De
cijfers zijn signalerend bedoeld en

geven een indruk van hoe de gemeente er voor staat.
Conclusies onderzoek
Hieronder worden de conclusies per
burgerrol weergegeven.

Burger als onderdaan
Het opkomstpercentage voor de
laatste gemeenteraadsverkiezingen was lager dan gemiddeld. Dit
is te verklaren doordat het de eerste herindelingsverkiezingen
waren en deze nog vóór de herindeling plaatsvonden. Mensen
hadden nog geen duidelijk beeld
bij Bronckhorst. Het oordeel van
de Bronckhorster ondervraagden
over de invloed die ze kunnen
uitoefenen op de politiek kreeg de
score 5,3, waar het gemiddelde
van de gemeenten op 5,0 lag. Een
neutrale score dus, niet goed, niet
slecht.

van orde en gezag. Het moet in de
gemeente voldoende veilig zijn op
straat, gemeente en politie moeten
veiligheid goed aanpakken, regels
dienen duidelijk te zijn en niet in
strijd met elkaar. Bovendien moeten de regels goed gehandhaafd
worden.

De burger heeft recht op kwaliteit

• De burger waardeert deze rol in
z'n totaliteit als voldoende. De cijfers variëren van 5,4 tot 6,5. Hier
liggen voor gemeenten kansen om

samen met partners zoals de politie te werken aan een positievere
beleving van de veiligheid en
openbare orde. Bronckhorst haalt
bij deze rol het totaalcijfer 6,0. Het
functioneren van de politie (5,6) en
de aanpak van sociale veiligheid
(5,8) scoren boven het gemiddelde. Het telefonische meldpunt van
klachten wordt in Bronckhorst
met een 6,1 gewaardeerd waar de
andere gemeneten gemiddeld een
6,9 krijgen.

voorzieningen (onderwijs, welzijn)
waar een gemeente (mede) verantwoordelijkheid voor draagt.

Hier zijn echter wel grote verschillen tussen gemeenten waarneembaar (5,0 tot 7,9). Op dit onderdeel
behaalt Bronckhorst met een 7,3
haar hoogste cijfer en scoort daarmee duidelijk bovengemiddeld
(het gemiddelde is 6,8). Dit komt
door een hoge waardering voor
actuele bestemmingsplannen
(Bronckhorst scoorde een 7,5 terwijl de gemiddelde score een neutrale 5,8 is). Op de vraag of
Bronckhorst een voldoende breed
onderwijsaanbod in basisscholen
heeft, scoorde Bronckhorst met
een 7,5 ook boven het gemiddelde.

Burger als partner
De burger heeft recht op kwaliteit
van beleid en wil betrokken worden
bij beleidsontwikkeling in de gemeente. Daarbij kan in het bijzonder
gedacht worden aan wijkoverstijgende beleidsvelden als ruimtelijke
ontwikkeling, economie en bedrijven, sociale en maatschappelijke
voorzieningen en onderwijs. In de
gemeente moeten goede sociale en
maatschappelijke voorzieningen
zijn en het onderwijsaanbod moet
breed zijn en van goede kwaliteit.

Burger als klant
De burger heeft recht op een
behoorlijke kwaliteit van dienstverlening. Hoe wordt de burger
behandeld als hij aan het loket
verschijnt of op de gemeentelijke
website informatie zoekt? De openingstijden van het loket moeten
voldoende zijn, een klant moet niet
te lang hoeven wachten, een burger
dient vakkundig geholpen te
worden in een goed verzorgd
gemeentehuis, de prijs van de
diensten moet redelijk zijn en de
gemeentelijke website dient
voldoende informatie en mogelijkheden te bieden.
• In het algemeen kan gezegd worden dat burgers tevreden zijn over
de concrete diensten van een gemeente, bij daadwerkelijk contact. De verschillen tussen gemeenten zijn niet zo groot (6,0 tot
7,4). Bronckhorst scoort op dit
onderdeel met een 6,6 net beneden het gemiddelde. Dit heeft te
maken met de plaats die de website www.bronckhorst.nl inneemt
op de landelijke websiteranglijst
van gemeenten (234 van de ruim
400 websites van gemeenten in
Nederland). Dit komt door de beperkte technische mogelijkheden
van de huidige site. Digitale
dienstverlening, zoals aanvragen
doen via internet en elektronisch
betalen, is nog niet mogelijk. Qua
inhoud, lay-out en duidelijkheid

400 vragenlijsten er 103 ingevuld teruggestuurd gekregen. Bronckhorst
eindigt hiermee op een gedeelde
tiende plaats. Burgemeester Aalderink: "Namens het gemeentebestuur bedank ik bij deze iedereen die
door het invullen van de enquête een
bijdrage aan het onderzoek heeft
geleverd."

• Burgers zijn over het algemeen
tevreden over de kwaliteit van de

van de informatie wordt de site
wel goed gewaardeerd.
De openingstijden haalden een
score van 6,6. Dit is ook het gemiddelde van de andere gemeenten. De ambtenaren van Bronckhorst worden voor vriendelijkheid
(7,6), inleving (7,4), deskundigheid
(7,3) en duidelijkheid van informatie (7,4) iets onder het gemiddelde
gewaardeerd. De bereikbaarheid
van het gemeentehuis wordt met
een 6,5 beoordeeld, waar het gemiddelde op 7,6 ligt. De parkeergelegenheid, overzichtelijkheid en
wachtruimten worden ook onder
het gemiddelde gewaardeerd. De
prijzen van producten en diensten
van alle deelnemende gemeenten, dus ook Bronckhorst, worden
gemiddeld als neutraal beoordeeld.

Burger als wijkbewoner
De burger heeft recht op kwaliteit
van zijn leefomgeving. Deze dient
prettig en schoon te zijn, met allerhande voorzieningen - in het bijzonder lokale voorzieningen, milieu en
groen, gebouwen, verkeer en vervoer - binnen bereik. Er moeten voldoende en goede voorzieningen in
de wijk en de gemeente zijn, voldoende openbaar groen, de wijk
moet er schoon en opgeruimd uitzien, er dienen voldoende woningen
te zijn, de gemeente moet goed bereikbaar zijn met auto en openbaar
vervoer, voldoende wegen en fietspaden is belangrijk, alsmede een
goede verkeersveiligheid.
• Op dit onderdeel zijn nauwelijks

verschillen waarneembaar tussen
de deelnemende gemeenten (6,3
tot 6,9). Bronckhorst haalt op dit
onderdeel een 6,5 en scoort daarmee gemiddeld. Op de onderdelen
voorzieningen in de directe omgeving en openbaar groen zijn de
Bronckhorsters behoorlijk tevreden en scoorde de gemeente hoger dan gemiddeld (resp. 7,8 tegen
7,5 en 6,8 tegen 6,6). De bereikbaarheid met de auto scoorde een
7,6 waar het gemiddelde 7,4 was.
Het openbaar vervoer scoorde met
een 5,1 vrij neutraal, maar lag onder het gemiddelde dat op 5,9 uitkwam. Parkeermogelijkheden en
fietsvriendelijkheid werden met
resp. een score van 6,5 en 7,0 bo-

ven gemiddeld gewaardeerd. De
verkeersveiligheid in Bronckhorst
werd gewaardeerd met een 5,8.
Dit is ook de gemiddelde score.

Staat van de Gemeente - vervolg
Burger als belastingbetaler
De burger heeft recht op een
verantwoorde besteding van de
middelen. Heeft de gemeente de
zaken financieel op orde? Staan de
woonlasten in verhouding tot de
kwaliteit van wonen? Is de interne

Hoe nu verder?
Alle resultaten bij elkaar optellend
is de conclusie dat Bronckhorst, afgezet tegen vergelijkbare gemeenten met 25.000 tot 50.000 inwoners
in totaal gemiddeld scoort, op de
rol van de burger als onderdaan en
als partner bovengemiddeld en op
de rol van de burger als klant en
als belastingbetaler beneden het
gemiddelde, maar wel neutraal
(niet goed, niet slecht). Burgemeester Aalderink: "Ik vind dat een hele
redelijke score. Een belangrijke
overweging is namelijk dat Bronckhorst de enige van de onderzochte
gemeentes is die pas twee jaar bestaat. Natuurlijk betekent deze gemiddelde score wel dat we er nog
niet zijn. Inwoners zijn aardig tevreden, maar veel zaken kunnen verbeterd worden." Bronckhorst werkt
daar op verschillende manieren
aan. De gemeente vindt veiligheid
belangrijk en stelt daarom dit jaar
een veiligheidsbeleid op om deze
problematiek meer gestructureerd
aan te pakken. Ook heeft de gemeente de dienstverlening uitgebreid met een wekelijkse avondopenstelling van het Wmo-loket en
een nieuw registratiesyteem voor
het telefonisch melden van klachten. Eind 2007, begin 2008 komt de
gemeente met een nieuwe website
die wel de mogelijkheden voor digitale dienstverlening biedt. "Het Ge-

€

organisatie van de gemeente in
orde?

• Gemiddeld komen de gemeenten
uit op een 6,3 voor de rol als
belastingbetaler. De verschillen

tussen de gemeenten liggen
tussen 5,7 tot 7,0. Bronckhorst
scoort op dit onderdeel met een
neutrale 5,7 benedengemiddeld.
Hiervoor zijn enkele redenen te
noemen: de begrotingstekorten

€

van de vijf voormalige gemeenten
moesten weggewerkt worden, de
OZB-tarieven in Bronckhorst
waren landelijk gezien laag en
zijn in 2006 behoorlijk verhoogd
en de uitkering uit het gemeente-

fonds van het rijk (de belangrijkste inkomstenbron van gemeenten) lag na de herindeling lager
dan verwacht.

N.B. De vragenlijst bevatte ook een
aantal open vragen. Veel mensen
hebben hier een en ander ingevuld.
Deze antwoorden zijn niet meegenomen in het onderzoek.
Henk Aalderink: "Wij hebben ze wel
op een rijtje gezet en sturen ze
naar de betreffende afdelingen met
de vraag of er al dan niet iets mee-

gedaan kan worden." De vragenlijst
was anoniem, wij kunnen dus niet
persoonlijk antwoorden op opmerkingen die u hier geplaatst heeft.
Wilt u graag een persoonlijk
antwoord op eventuele opmerkingen dan verzoeken wij u een brief
te sturen naar de gemeente over
het onderwerp."

Gemiddelde cijfers
deelnemende gemeenten op een rij
Burgerrollen

meentelijk Verkeer en Vervoer Plan
dat verbeteringen aangeeft voor
verkeerssituaties in Bronckhorst is
nagenoeg klaar en we gaan op korte termijn aan de slag met een
groenstructuurplan om de gewenste kwaliteit voor het groen in onze
gemeente te benoemen en hoe we
dat willen verkrijgen/behouden", zo
geeft de burgemeester aan. De begroting van de gemeente Bronckhorst is inmiddels ook sluitend.
Voor 2007 was daardoor slechts een
minimale verhoging van het OZB-

tarief van 0,9% (inflatiebedrag) nodig. "Om af te sluiten: zoals bekend
hebben we de bouw van een nieuw
gemeentehuis in Hengelo in gang
gezet. Parkeergelegenheid, wachtruimten, privacy en overzichtelijkheid moeten dan verbeterd worden.
Het is natuurlijk wel zo dat een centraal gemeentehuis voor de meeste
inwoners een stuk verder weg is
dan vroeger toen het in de directe
omgeving lag. De fysieke bereikbaarheid blijft minder dan voorheen."

College Bronckhorst bezoekt
Quorum Uitgevers bv

Bronckhorst

De andere gemeenten met
25.000-50.000 inwoners
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AchtKastelen Mini-Marathon
Voor elk soort loper een ideale afstand
Op zondag 11 maart staat de 20e
editie van de AchtKastelen MiniMarathon op de agenda. Dit betekent dat er weer honderden hardlopers uit het hele land in Vorden
aan de start verschijnen. De 30 kilometer van de AchtKastelen MiniMarathon wordt namelijk door vele duurlopers gebruikt als voorbereiding op de marathon van Rotterdam. De hardlopers hebben verder keuze uit een halve marathon
(21,1 kilometer) en een 10 kilometer.
SNELLE TIJDEN
De AchtKastelen Mini-Marathon voert
niet alleen door het prachtige landschap van de Achterhoek, maar is vanwege het vlakke parkoers ook ideaal
om snelle tijden neer te zetten. Deze
ideale mix maakt de AchtKastelen-

loop al jarenlang een unieke gebeurtenis en trekt zowel razendsnelle lopers
als beginners.

AANMELDEN
De organiserende Atletiek Vereniging
Hanzesport uit Zutphen zorgt onderweg voor verschillende verzorgingsposten. De start en finish vinden
plaats voor de sporthal op het Jebbink
in Vorden. Alle lopers vertrekken tegelijk om 12.15 uur. Op de dag van de
wedstrijd, zondag 11 maart, kan tussen 10 en 12 uur in de sporthal worden ingeschreven. Voorinschrijving is
goedkoper en mogelijk tot 4 maart via
www.hanzesport.nl. Op deze site is
ook alle aanvullende informatie te
vinden. De deelnemers ontvangen bij
de finish een aantrekkelijke herinnering.

www.contact.nl

Nu ook op internet!
Op de foto (v.l.n.r.): Wethouder Boers, burgemeester Aalderink, Jansen van Quorum Uitgevers, wethouder Baars, wethouder Glasbergen,
bedrijvenfunctionaris Tiecken en wethouder Nas
In het kader van hun tweewekelijkse bedrijfsbezoeken brachten burgemeester en wethouders een bezoek aan Quorum Uitgevers in Hengelo (G).
De uitgeverij is met haar tijdschriften
en internetsites marktleider op het gebied van wonen. Burgemeester Aalderink, wethouders Baars, Boers, Glasbergen en Nas en bedrijvenfunctiona-

ris Tiecken lieten zich door directeur
Jansen voorlichten over de wijze waarop Quorum Uitgevers haar tijdschriften en internetsites produceert.

Door te werken met databases en door
haar specialisatie kan de uitgeverij
een relatief groot aantal publicaties
met een bescheiden personeelsbestand (circa 20 medewerkers) produceren.
Het bedrijf richt haar media zowel op
de consument als de detaillist.

WEEKBLAD

Dus kijk snel op www.contact.nl
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Fruhshoppen in Ruurlo

Heisse Duetsche schlagerparty in Baak
Es geht wieder los in der Baakse
Bierstube. Zaterdag 24 februari komen de Reeperbahner Stimmungsmacher naar Baak. Het wordt een
festival der liebe met een rock-sausje. Kortom een optreden om niet te
missen. Tot zaterdag de 24e . Kom
op tijd, want voll ist voll. Reeperbahner Stimmungsmacher
SCHLAGERS MET EEN VETTE
LAAG ROCK 'N ROLL
De bandleden die beter bekend staan
als Martijn zum Wolthaus, Arno von
Moatman, Diederik von Schnorrewinz, Rico von Tschwenhaar en Heinz
aus der Wasserecke brengen een wel
heel speciale parodie op de schlagermuziek. Nummers als "Wodka und 'ne
Snalle", "Fiësta Mexicana" en kaskraker "ein Festival der Liebe" klinken in

de Reeperbahner-versie als nooit tevoren. De 'stimmung' brengen zij er zeker in. ,,Zij staan garant voor een grandioze show, waar je het kippenvel de
volgende dag nog meters hoog van op
de armen staat''

De show is een belangrijk onderdeel
van een optreden, maar het muzikale
gedeelte wordt zeker niet vergeten. De
ritmesectie, bestaande uit bassist Martijn zum Wolthaus, gitarist Rico von
Tschwenhaar en drummer Arno von
Moatman, zorgt ervoor dat de nummers strak blijven klinken. Gitarist
Diederik von Schnorrewinz speelt eerste viool en soms een solo. Het stemgeluid van Heinz aus der Wasserecke is
uniek en zou zelfs wijlen Bon Scott
versteld doen staan. Meer info is ook
te vinden op www.stimmungsmacher.nl

High tea voor mantelzorgers
Op dinsdag 13 maart a.s. wordt
mantelzorgers uit de gemeente
Bronckhorst een High tea aangeboden in de nieuwe Mantelzorgsalon Bronckhorst, gevestigd in Partycentrum Langeler in Hengelo G.

Wegens het succes van voorgaande jaren, organiseert de Bargkapel uit Barchem weer haar jaarlijkse fruhshoppen bij café restaurant De Keizerskroon te Ruurlo op zondag 4 maart

aanstaande. Tussen de blokjes blaasmuziek zal de bekende conferencier
"Bas de Stofjas" enkele malen optreden. Het fruhshoppen begint om 11.30
uur, en de zaal is open om 10.30. Kaar-

ten voor deze morgen kunt u bestellen
bij café restaurant De Keizerskroon tel
0573 - 451416. Voorkom teleurstelling,
en bestel op tijd, want vol is vol.

SP Bronckhorst voor beter
openbaar vervoer
Op zaterdag 24 februari bezoekt de SP- fractie van de Provinciale Staten de
gemeente Bronckhorst. Eén van de belangrijkste thema’s van hun verkiezingsprogramma voor de Provinciale Staten is het optimaliseren van het
openbaar vervoer in de provincie Gelderland.

Dat het openbaar vervoer ook in onze
gemeente veel te wensen overlaat,
werd voor de SP-werkgroep Bronckhorst al duidelijk tijdens hun eerste
enquête in Steenderen. De bewoners
gaven veelvuldig aan grote problemen
te ondervinden met betrekking tot de
bereikbaarheid van bijvoorbeeld het
gemeentehuis. Ook jongeren en studenten klaagden over te weinig en
niet op tijd rijdende bussen.
Het is dan ook niet verwonderlijk dat
de SP- werkgroep Bronckhorst het bezoek van de statenfractie aangrijpt om
-samen- actie te voeren voor beter
openbaar vervoer in onze gemeente.
Hoewel de SP- werkgroep zich zeer bewust is van de problemen die veroorzaakt worden door het onvoldoende
functioneren of zelfs geheel ontbreken van openbaar vervoer in de vele
kleine kernen die onze gemeente telt,
heeft zij ervoor gekozen op 24 februa-

ri de bereikbaarheid van de enige middelbare school in de gemeente Bronckhorst centraal te stellen. ’t Beeckland,
school voor VMBO in Vorden vervult, in
tegenstelling tot de basisscholen, een
regionale functie. De leerlingen die deze school bezoeken komen dan ook uit
alle uithoeken van onze gemeente en
ver daarbuiten. Het is dan ook onbegrijpelijk dat het voor veel van deze
leerlingen onmogelijk is gebruik te maken van het openbaar vervoer. Met name de leerlingen die wonen in de kernen Bronkhorst, Olburgen, Rha, Steenderen, Baak, Toldijk, Wichmond en
Vierakker hebben geen andere mogelijkheid dan op de fiets naar de school
in Vorden te gaan. Daarbij komt, dat de
provinciale weg van Steenderen naar
Vorden de laatste jaren steeds meer een
sluiproute voor vele automobilisten is
geworden. Daarom is het voor de grote
groepen fietsende jongeren steeds ge-

Assertiviteitstraining
Met ingang van 13 maart 2007 organiseert het algemeen maatschappelijk werk van Sensire een assertiviteitstraining voor inwoners van
de gemeente Bronckhorst. Tijdens
deze training leert men beter voor
zichzelf op te komen.
VOOR WIE?
Deze training is bedoeld voor hen die
het moeilijk vinden contacten te leggen en te onderhouden, vaak 'ja' zeggen terwijl 'nee' bedoeld wordt, complimenten weg wuiven omdat men
denkt dat de ander het niet echt
meent, snel over zich heen laten lopen, de mening van de ander belangrijker vinden dan de eigen mening,
last hebben van dit gedrag en dit willen veranderen.
INHOUD VAN DE TRAINING
Tijdens de training wordt aandacht

besteed aan: contacten leggen, 'nee'
zeggen zonder zich schuldig te voelen,
met kritiek om te gaan en complimenten te accepteren, niet meer over zich
heen te laten lopen en voor de eigen
mening uit te komen.
WANNEER IS DE TRAINING?
De groep komt bijeen op tien dinsdagen van 10.00 tot 12.00 uur, te beginnen op dinsdag 13 maart in het Dorpscentrum, Raadhuisstraat 6 te Vorden.
MEER WETEN?
Voor informatie, een afspraak voor
een kennismakingsgesprek of aanmelding kan men contact opnemen met
Marjan van Leeuwen, telefoon (0314)
35 72 46 (bereikbaar op dinsdag, donderdag en vrijdag van 9.00 tot 10.00
uur) Tijdens het kennismakingsgesprek wordt bekeken of de training
aansluit bij wat men nodig heeft.

vaarlijker geworden op deze route.
Ook de heer Stans, locatiedirecteur
van ’t Beeckland, gaf in een gesprek
met de SP-werkgroep aan het onbegrijpelijk en onaanvaardbaar te vinden
dat een middelbare school met een regionale functie zo slecht met het
openbaar vervoer te bereiken is. Hij
vertelde dat de school in het verleden
al eens geprobeerd heeft met Syntus
in gesprek te geraken over een betere
bereikbaarheid, maar dat deze pogingen geen resultaten opgeleverd hadden. De heer Stans is dan ook heel blij
met de aandacht van de SP statenfractie en de SP- werkgroep Bronckhorst
voor de bereikbaarheid van ‘zijn’
school. De SP-actie van 24 februari
vindt plaats in Baak en wel bij de rotonde en rond café Herfkens. De SPStatenfractie is daar aanwezig tussen
10.00 en 11.00 uur ’s morgens.
BETER OPENBAAR VERVOER IN
HEEL GELDERLAND
De bus moet terug in dorpen en wijken. Ouderen, jongeren en gehandicapten moeten gratis kunnen reizen!

De Mantelzorgsalon Bronckhorst is op
14 november j.l. officieel geopend. Het
is een plek voor mantelzorgers om in
informele sfeer met elkaar te praten
en gezellig samen te zijn. Ontspanning, ontmoeting en ondersteuning
zijn de zaken die hierbij centraal
staan. Iemand is mantelzorger als hij/
zij langdurig zorgt voor een familielid, buur of vriend die deze zorg nodig
heeft. Het kan gaan om de zorg voor
een gehandicapte broer of zus, een dementerende ouder, een hulpbehoevend kind of een chronisch zieke
vriend of buurvrouw. In de mantelzorgsalon kunnen lotgenoten elkaar

ontmoeten en ervaringen uitwisselen.
Via deze High tea wil de VIT Oost-Gelderland, de initiatiefnemer van de salon en steunpunt voor mantelzorgers,
alle mantelzorgers uit de gemeente
Bronckhorst kennis laten maken met
deze laagdrempelige voorziening.
De High tea bestaat uit verschillende
theesoorten met daarbij Engelse lekkernijen als scones, muffins e.d. Behalve de High tea is er ook gelegenheid
om kaarten te maken voor diegenen
die dat willen. Margreet Veldkamp
toont hiervoor een speciale techniek
waarbij bijenwas wordt gebruikt.
De toegang is gratis en de middag
duurt van 13.30 uur - 16.00 uur. Wel is
het noodzakelijk om u op te geven. Dit
kan bij de VIT Oost-Gelderland, tel.
(0573) 43 84 00 of via secretariaat@vitoost-gelderland.nl . Partycentrum
Langeler vindt u aan de Spalstraat 5 in
Hengelo.

Nieuw systeem voor
toewijzen garages
Per 1 maart wijzigt ProWonen het
toewijzingsysteem voor garages.
Voor die tijd moesten belangstellenden voor een garage ingeschreven staan bij ProWonen. Dat hoeft
nu niet meer. Iedereen die een garage wil huren kan reageren.
Bij de toewijzing van een garage hanteert ProWonen wel een aantal selectiecriteria. Zo hebben klanten die een
woning van ProWonen huren voorrang.
Daarnaast hebben kandidaten die nog
geen garage huren voorrang op klanten die al wel een garage huren. De
kandidaat die tot slot het dichtst bij de

garage woont, krijgt de garage toegewezen.
Tot 1 maart 2008 geldt er een overgangsregeling. Kandidaten die dan
nog voor een garage ingeschreven
staan, kunnen reageren met behoud
van hun inschrijfduur. Dat betekent
dat zij tot die tijd voorrang hebben op
kandidaten die niet zijn ingeschreven.
Komt er in dat jaar geen geschikte garage vrij of een andere kandidaat gaat
toch voor, dan krijgt de klant het inschrijfgeld terug en vervalt de inschrijfduur.
Voor meer informatie kunnen belangstellenden terecht in een van de woonwinkels van ProWonen.

AchtKastelen Mini-Marathon
Winnaar
Voor elk soort loper een ideale afstand
Open Huis
puzzel
"'t Beeckland"
Tijdens het Open Huis van 't Beeckland, de vmbo-school van het Ulenhofcollege in Vorden, konden de basisschoolbezoekers een puzzel oplossen. Dineke Wijers van de Prins Clausschool in Zutphen is de gelukkige
winnares van de puzzel. Haar deelnameformulier is door een Beecklandleerling uit de doos met veel goede inzendingen getrokken. Dineke krijgt
de prijs toegestuurd via de basisschool.

Op zondag 11 maart staat de 20e
editie van de AchtKastelen MiniMarathon op de agenda. Dit betekent dat er weer honderden hardlopers uit het hele land in Vorden
aan de start verschijnen. De 30 kilometer van de AchtKastelen MiniMarathon wordt namelijk door vele duurlopers gebruikt als voorbereiding op de marathon van Rotterdam. De hardlopers hebben verder
keuze uit een halve marathon (21,1
kilometer) en een 10 kilometer.

SNELLE TIJDEN
De AchtKastelen Mini-Marathon voert
niet alleen door het prachtige landschap van de Achterhoek, maar is vanwege het vlakke parkoers ook ideaal
om snelle tijden neer te zetten. Deze
ideale mix maakt de AchtKastelen-

loop al jarenlang een unieke gebeurtenis en trekt zowel razendsnelle lopers
als beginners.

AANMELDEN
De organiserende Atletiek Vereniging
Hanzesport uit Zutphen zorgt onderweg voor verschillende verzorgingsposten. De start en finish vinden
plaats voor de sporthal op het Jebbink
in Vorden. Alle lopers vertrekken tegelijk om 12.15 uur. Op de dag van de
wedstrijd, zondag 11 maart, kan tussen 10 en 12 uur in de sporthal worden ingeschreven. Voorinschrijving is
goedkoper en mogelijk tot 4 maart via
www.hanzesport.nl. Op deze site is
ook alle aanvullende informatie te
vinden. De deelnemers ontvangen bij
de finish een aantrekkelijke herinnering.
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Automaat voor € 495,- óf
een actierente van 3,9%!

Vloer- en wandtegels
Vensterbanken

Big
dil
em
ma

Hardsteen dorpels
Keukenbladen etc.

Stijlvolle
Grafmonumenten

www.schoot-natuursteen.nl

DOETINCHEM, Fabriekstraat 18, (0314) 34 00 54

– Tuinontwerp – Tuinaanleg
– Tuinonderhoud – (sier)bestrating
levering vaste planten – heesters – bomen
plaatsen afrasteringen
De Chevrolet Matiz
Vanaf € 7.995,-

De Chevrolet Kalos
Vanaf € 10.595,-

Rij nu extra voordelig in een Chevrolet Matiz of een Chevrolet Kalos
Kiezen tussen de compacte Chevrolet Matiz of de sportieve Chevrolet Kalos is al een lastige klus, maar met de keuze tussen
een voordelige automaat* óf ﬁnanciering met een actierente van 3,9%** staat u voor een dubbel dilemma. U komt er niet uit?
Ga dan pijlsnel naar de dealer voor een proefrit. Chevrolet. It's a big plus

ls

g
Bi

a
de

3,9% ﬁnanciering:

Type/model

Matiz
Kalos

Consumentenprijs

Aanbetaling

Kredietsom

Maandtermijn

Eff. rente
op jaarbasis

Kredietvergoeding

Totale prijs
van het krediet

Looptijd in
maanden

€ 7.995,00
€ 10.595,00

€ 5.000,00
€ 2.900,00

€ 2.995,00
€ 7.695,00

€ 88,25
€ 226,76

3,9%
3,9%

€ 182,00
€ 468,36

€ 3.177,00
€ 8.163,36

36
36

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

* Meerprijs automaat € 495,-, behalve op de Epica en Captiva € 995,** De effectieve rente op jaarbasis is de prijsaanduiding voor het krediet (max. 10.000,00 alleen geldig op nieuwe auto s. Minimale aanbetaling 25%). Hierin komen alle kosten tot uitdrukking. Toetsing en registratie bij het BKR in
Tiel. De kredietgever is GMAC Financial Services te Breda, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer te Breda onder nummer 24107861. Geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten onder vergunningnummer
12013025. Een prospectus is verkrijgbaar op www.gmacfs.nl

Autobedrijf Groot Jebbink B.V.

ice
cho
Big

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

Rondweg 2, Vorden, 0575-552222
www.groot-jebbink.nl
De verkoopprijzen zijn inclusief BTW en BPM, exclusief metallic lak, kosten rijklaarmaken, kentekenleges en verwijderingsbijdrage. Getoond model kan afwijken van de standaarduitrusting. Het gemiddelde brandstofverbruik varieert van 5.2/100 km
tot 7.1/100 km. De gemiddelde CO2-uitstoot varieert van 127 gr/km tot 169 gr/km.O.b.v. full operational lease, excl. BTW en brandstof bij 60 mnd./20.000 km/p.j. Wijzigingen in prijs en model, evenals druk-en zetfouten voorbehouden.

Administratiekantoor

Een MOOIE PLANKEN vloer?
Neem BETERHOUT planken
is goed, makkelijk & voordelig
Voor info, advies en bestellen
van een prachtige vloer

Verkoop/verhuur aanhangwagens

Parket & Zonwering

DE VENTERKAMP 7, 7261 AH RUURLO
TEL. (0573) 45 11 61 • FAX (0573) 45 41 80

Tel. (0573) 45 16 61

DE WENDING

PANNEKOEK
Wij zijn gespecialiseerd in maatwerk op het
gebied van onderhoud en vernieuwing van:



BOUWBEDRIJF
b.v.

LMEN

Bouwbedrijf Geers b.v. is al ruim 25 jaar
een gevestigde naam binnen de regio.
Het bedrijf heeft 18 medewerkers en
houdt zich vooral bezig met:
- renovatie (monumentale) boerderijen
- restauratie
- enkelschalige woningbouw
- agrarische bouwwerkzaamheden

In verband met uitbreiding van onze werkzaamheden hebben
wij op korte termijn plaats voor een enthousiaste vakbekwame

ALL-ROUND TIMMERMAN









draai- en valramen
hefschuifpui
serres
dakkapellen
kozijnen
ramen
deuren
schuren
montage









vensters en luiken
trappen
glas
hang- en sluitwerk
(volgens politiekeurmerk)
verbouwen en onderhoud
metselwerk
verder alle machinale
en ander timmerwerk

VOORLOPIGE CIJFERS 2006
NU AL KLAAR ??
BIJ ONS WEL !!

H. Mulder
tel. 0575 - 45 14 86
Kruisbrinkseweg 20 b.g.g. 06 - 1533 8615
7227 DA Toldijk
fax 0575 - 45 09 40
www.mulder-machinaaltimmerbedrijf.nl
info@mulder-machinaaltimmerbedrijf.nl

en

METSELAAR
Wat wij vragen
Je bent vakbekwaam en kunt bovendien goed zelfstandig
werken. Daarnaast ben je stressbestendig en is werkervaring
in soortgelijke functie een pré.
Wat wij bieden
Je kunt rekenen op een goede inwerkperiode. Bovendien
werk je binnen een plezierige werkomgeving met leuke
collega’s. De arbeidsvoorwaarden en salariëring zijn conform
de Bouw CAO.
Schriftelijke reacties kun je binnen 10 dagen richten aan:
Bouwbedrijf Geers B.V.
t.a.v. Ralph Geers
Kapelweg 22A, 7218 NJ Almen
Tel: (0575) 43 12 95
E-mail: info@geers.nl

boomverzorging

Wij zijn op zoek naar een

spontane, vlotte medewerkster
Voor al uw kap & snoeiwerkzaamheden
aan uw boom

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

die ons team wil versterken.
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.
Ben jij de persoon die wij zoeken?
Schrijf dan naar:
Eetcafé De Veldhoek, Varsselseweg 55,
7255 NR Hengelo Gld. Tel. 0573 - 46 10 61.
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Nieuw in Lichtenvoorde: R- co Service Uitslag ballonvaart
De mobiele aircoservice op afspraak bij u thuis
Reurlse Winterdag
WINNAARS VAN DE BALLONVAART
ZIJN:

Mevrouw Korten, Ruurlo
Mevrouw Ooijman, Ruurlo

Zangdienst
Op zondagavond 25 februari om 19.00
uur is er in de Dorpskerk van Vorden
weer een zangdienst waarbij liederen
worden gezongen uit diverse bundels
die de afgelopen tijd op verzoek zijn
aangevraagd.
De muzikale begeleiding is in handen
van Kees van Dusseldorp (piano en orgel) en Inge en Annelies Lotterman
(zang, fluit en gitaar).
Verder is er een korte overdenking
door ds. Lauseur uit Enschede over het
thema: 'Iedereen is anders'.
Na afloop is er koffie en er is gratis
boeken uitleen.

De prijswinnaars zijn telefonisch op
de hoogte gebracht. Tevens bedankt de
Winterdag commissie iedereen die er
voor gezorgd heeft dat de Winterdag
afgelopen jaar succesvol is verlopen.

Vo e t b a l
SOCII
Programma 25 februari
Socii - Groessen.
Witkampers 3 - Socii 2
Socii 3 - Silvolde 5
Socii 4 - Voorst 4
SHE 6 - Socii 5

Politiek café in Toldijk

Rob Kleverwal voor zijn bus voor de mobiele airco service.
Vanaf 1 februari jl. is Rob Kleverwal begonnen met zijn mobiele airco service. Wilt u uw airco in uw personenauto laten checken of repareren, dan
kunt u een afspraak met hem maken en hij komt deze bij u thuis repareren. Rob heeft hiervoor een speciale opleiding gevolgd en is gecertificeerd. Ook is hij APK 2 keurmeester en is dus tevens hiervoor in te huren
door bedrijven.

servicebeurt begint met een visuele
controle en daarna wordt het hele systeem gecontroleerd. Het systeem
wordt met de voorgeschreven hoeveelheid koudemiddel (R134a) afgevuld en
daarna wordt alles gecontroleerd op
functioneren en lekdichtheid. De resultaten worden vastgelegd op certificaat en een aircoverversing sticker
wordt in het motorcompartiment geplaatst. U heeft dan de zekerheid dat
alles goed functioneert.

De PvdA Bronckhorst organiseert
op woensdag 28 februari in samenwerking met de statenfracties van
de PvdA, Groen Links, SP, CDA en de
VVD een politiek café. Het politiek
cafÈ vindt plaats van 20.00 tot 22.00
uur in den Bremer in Toldijk (aan
de rotonde).
De kandidaten voor de statenleden
van de verschillende partijen zullen
aan de hand van een aantal stellingen
hun visie geven op de volgende thema’s: Ondernemend Platteland; Wonen; Verkeer en Vervoer; Zorg en
Duurzaambeid. Deelnemers aan het
debat: :Berry Engelen (PvdA); Ed Belt
(SP); Renske Waardenburg (Groen

Rob Kleverwal werkt momenteel nog
parttime als 1e monteur bij een autobedrijf in Lichtenvoorde en vanaf 1 februari als ZZP. Hij wil zich in hoofdzaak toeleggen op de airco in personenauto's, vrachtauto's en tractoren.
"De mensen kunnen me bellen voor
een afspraak en dan kom ik bij hen
thuis om het probleem op te lossen. In
mijn bus heb ik alles wat nodig is om
de airco te checken, te desinfecteren
en een servicebeurt te geven. Mochten
er grote reparaties nodig zijn, dan kan
ik de onderdelen bestellen en binnen
een paar dagen worden deze vervangen. De mensen kunnen in de tussentijd gewoon hun auto blijven gebruiken, behalve de airco natuurlijk", lachte Rob. "Het is verstandig om elk jaar
de airco in een auto te laten controleren. De airco wordt meestal in de zomer gebruikt maar ook bij vochtig
weer is deze ook heel goed voor het

verdrijven van overtollig vocht in de
auto. Dit condenswater wordt opgevangen en moet natuurlijk ook weer
afgevoerd worden. Als er te veel vocht
achterblijft dan vormen zich meer
bacteriën en schimmels en deze kunnen een onaangename (muffe) geur
verspreiden, maar kunnen ook irritaties aan ogen en luchtwegen veroorzaken. Door de airco te laten desinfecteren voorkomt u dit soort problemen.
Bij een airco check controleer ik de
druk en temperatuursverhoudingen,
de riemspanning van de compressor
en de uitblaastemperatuur in de auto.
Als het nodig is wordt de interieurfilter vervangen."

Concert
Enjoy

Organiserende BV De Keu ziet evenement als uitdaging

Reserveer zondag 4 maart alvast in
uw agenda voor de muzikale avond
van het koor Enjoy. Alle voorbereidingen zijn in volle gang en het belooft een prachtig concert te worden. Zeker de moeite waard om er
heen te gaan! Het concert zal
plaatsvinden in de Remigiuskerk
te Steenderen en begint om 19.30
uur.

De entree is gratis, wel zal een uitgangscollecte gehouden worden. Een
klein gedeelte zal voor de onkonsten
van deze avond zijn. Het andere deel is
bestemd voor de Samaritan's Purse die
zich inzet voor de waterfilterinstallaties in Afrika. Dit doel zal in de pauze
worden toegelicht.
Het eerste deel van het optreden van
Enjoy zal bestaan uit allerlei liederen
uit hun repertoire, na de pauze zal het
door aansluiten bij het goede doel en
zullen hun liederen zich richten op
Afrika, negro spirituals en bekende
liederen uit de Lion King. Koor en muzikale begeleiding is in handen van
Lucian Venderink.

AIRCO SERVICEBEURT
Behalve een airco check of desinfectering kunt u ook bij R-co Service terecht
voor een servicebeurt. Ook deze kan
gewoon bij u thuis plaatsvinden. Een

AFSPRAAK
Rob: "De beste tijd om uw airco te laten testen is als de temperatuur boven
de 10 graden ligt. Doet u deze check
binnenkort dan weet u dat als het echt
warm wordt u er zeker van kunt zijn
dat de airco ook goed werkt. Het is ook
heel belangrijk te weten dat de airco
regelmatig even aangezet moet worden. Op deze manier blijft de oliedoorstroming goed en dat is ook weer voor
het behoud van de airco." Wilt u ook
de airco van uw auto laten checken,
neem dan contact op met R-co Service.
Zie de advertentie elders in deze krant
voor meer informatie.

Links); Fahri Kaplan (VVD) en Mark
Slinkman (CDA). Ook het publiek zal
actief bij de discussie worden betrokken.
Weet u nog niet op wie u gaat stemmen? Twijfelt u of u op 7 maart überhaupt naar de stembus moet gaan? Of
wilt u graag uw mening geven over
een thema dat u nu juist belangrijk
vindt? Kom dan op 28 februari naar
Toldijk. Deze avond is bedoeld voor iedereen die gelnteresseerd is in de verkiezingen van 7 maart. De toegang is
vrij en de koffie staat voor u klaar!
Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met Annemiek Nelis. (email:
nelis@society-genomics; tel. 0575441423 of 06-45312087).

Het wordt winter bij Humstee
Op 21 maart wordt het weer lente,
wat inhoud dat de winter voorbij is.
Bij de winter hoort sneeuw, skiën,
ijs en schaatsen. Laat dat nu de hele winter nog niet mogelijk zijn geweest. Daarom hebben Plattelands
Jongeren Steenderen en Jong Gelre
Hummelo en Keppel een echt winterprogramma opgezet.
Op 18 februari 2007 werd er al geschaatst in de Scheg. Voor een echte
humstee-feestganger was dat nog niet
winter genoeg. Dus gaan ze ook nog
door de sneeuw rollen. Op 24 maart

gaan ze naar Alpin Center Bottrop:
Skiën en Après skiën. Opgeven kan via
www.humstee.nl, daar staan ook de
vertrektijden. Ben jij meer van het dineren bij kaarslicht terwijl het buiten
sneeuwt? Dat kan op zondag 11 maart
2007, tijdens de Brunch bij de Olde
Beth in Wehl. Wil jij op de hoogte gehouden worden van de activiteiten
van Humstee, wordt dan lid. Voor een
kleine bijdrage krijg je regelmatig de
Humsteeflits, waarin de komende activiteiten staan en je krijgt korting op
de meeste daarvan. Aanmelden kan
op www.humstee.nl.

NK biljarten jeugd en senioren
In het Gelderse Hengelo worden twee Nederlandse kampioenschappen
biljarten gehouden. Het NK voor de jeugd tot 16 jaar wordt gehouden op
17 en 18 maart en op 30 en 31 maart en 1 april komen de senioren in actie voor het NK. Op beide NK’s wordt gestreden om de titel libre eerste
klasse. De kampioenschappen vinden plaats in zaal Wolbrink, het onderkomen van de organiserende biljartvereniging De Keu uit Hengelo.
Het NK voor de jeugd begint om 11.00
uur en wordt geopend door sportwethouder Peter Glasbergen. De start van
het NK voor senioren is om 12.00 uur.
De opening wordt verricht door burgemeester Henk Aalderink.
De acht deelnemers bij de senioren
zijn districtswinnaars. Zij worden
door de KNBB afgevaardigd voor het
NK in Hengelo. De regionale inbreng
komt van Jan Hendriks uit Keijenborg
en lid van biljartvereniging ABC uit
Gaanderen. Hendriks werd vorige
week in Losser districtskampioen.
“Daar zijn we gelukkig mee. Hij
brengt toch extra mensen mee als familie en kennissen”, zegt voorzitter
Henk van Dam van de organiserende
biljartvereniging De Keu.

Het NK wordt gehouden in zaal Wolbrink, het onderkomen van BV De
Keu. “De zaal wordt helemaal ingericht als een biljartarena met alles
erop en eraan“, weet Van Dam. “Uitbater Jan Wolbrink zorgt ervoor dat er
twee nieuwe biljarts geplaatst worden
en rondom komen er tribunes”. Bezoekers kunnen gratis naar binnen.
De deelnemers moeten zelf voor overnachting zorgen. De organisatie heeft
samen met de andere plaatselijke biljartvereniging Concordia en Hotel café Leemreis de deelnemers een folder
gestuurd. “Dan kunnen ze zelf met
Leemreis of een andere horecagelegenheid contact opnemen”.
BV De Keu heeft als organisator instructies gekregen van de bond waar

ze rekening mee moeten houden. Zo
mag er niet gerookt worden en de mobieltjes moeten uitblijven. “Maar een
biljartliefhebber die het evenement
wil zien, weet dat gewoon en houdt
zich daar ook aan. Daar hoef je verder
niet veel aan te doen”.
Voor BV De Keu is het NK een grote uitdaging om te organiseren. Het is ook
de eerste keer in het 44-jarig bestaan.
De Keu is een onderdeel van de IJsselkring. “Maar voor een jaar of vijf geleden zijn we met een aantal teams overgegaan naar de KNBB”, aldus Van
Dam. “Samen met uitbater Jan en Lenie Wolbrink hebben we het idee uitgewerkt om dit te organiseren. En als
je dan toch wat wil organiseren, dan
kun je het meteen goed en groots aanpakken. Wij zijn dan ook heel blij met
het NK”.
De preses is heel erg tevreden met de
steun van de leden bij de organisatie.
Zowel de leden van de IJsselkring als
van KNBB staan voor 100 procent achter het evenement. Van Dam: “We hoe-

ven maar een kick te geven en ze doen
het. Als ze zeggen: we werken mee,
dan doen ze dat ook. Ik ben écht trots
op ze hoe ze een steentje bijdragen om
alles in goede banen te leiden. Ik heb
daar veel respect voor”. Daarnaast
krijgt De Keu ook ondersteuning van
de andere plaatselijke biljartvereniging Concordia die meer ervaring
heeft bij organiseren van grote evenementen. Met name van Jan Roelofsen,
die tijdens de twee kampioenschappen als toernooileider zal optreden.

BV De Keu heeft op dit moment elf
teams die uitkomen in de competitie.
Daarbij zijn twee seniorenteams die
dinsdagmiddag hun partijtje spelen.
Het eerste C1 team staat op de vierde
plaats en C2 bijna bovenaan. “Als ze zo
doorgaan, zit er wel een kampioenschap in”. Volgens de voorzitter is De
Keu een ‘gemoedelijke’ vereniging.
“Bij ons kan en mag alles en zeker in
samenwerking met onze kastelein. Als
er bij ons wat op poten gezet wordt,
kan dat allemaal en iedereen vindt
het prima”.
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VDB

begeleiding van (startende) ondernemers
samenstelling van de jaarrekening
fiscale en bedrijfseconomische adviezen
verzorging van uw aangiftes Vpb, IB, OB, LB
estate-planning en afwikkeling nalatenschappen

Dienstverlening en
Belastingadvies

Drs. Joop van den Berg
Ottenkampweg 11 • 7256 BE Keyenborg • T. (0575) 46 02 70 • vdbergj@hetnet.nl

Zwem- en Recreatiebad “In de Dennen”,
het openlucht zwembad in Vorden is op
zoek naar versterking
van het team gedurende de zomermaanden.

Uw tuin is
een vakman waard

We zijn op zoek naar een:

Zwemonderwijzer m/v
Functie-inhoud:
• Het geven van zwemonderwijs volgens de eisen van de NRZ I NPZ
• Toezicht houden en overige voorkomende werkzaamheden.
• Dienstverband: seizoen (4 maanden) Aantal uren: in overleg (tot max 38)

Wij helpen U verder met:

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

Functie-eisen:
• Diploma zwemonderwijzer.
• Een geldig diploma Bedrijfshulpverlening en/of EHBO/Reanimatie.
• Bereidheid tot werken van onregelmatige diensten, ook in het weekend
Zou je ons team willen versterken stuur dan een reactie
(binnen 14 dagen) naar onderstaand adres:
Zwembad “In de Dennen”
Oude Zutphenseweg 7
7251 JX Vorden

www.contact.nl

WEEKBLAD

Contactpersoon: Dhr. T. Koster
Telefoonnummer: 0575-551203
E-mail: info@zwembad-indedennen.nl

Nu ook op internet!

Website: www.zwembad-indedennen.nl

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)

TE KOOP GEVRAAGD
Alle merken en bouwjaren

AUTO’S EN
BEDRIJFSWAGENS

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

à contant + RDW-vrijwaring

André Boschker

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

HONDENSCHOOL “KLIK”

SPECTACULAIRE OPRUIMING
VOETBALSCHOENEN

PRIVÉ-LES:
leerzaam, goed en gezellig!
Training op maat, alle leeftijden.
1e Les GRATIS
en geheel vrijblijvend.
Lessen van maandag t/m zaterdag.
Locatie: Keijenborg
Francis Hijenga, (0575) 46 33 70

Diverse overjarige
restanten

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

Hoveniersbedrijf

Marco Besselink
 TUINONTWERP 
 TUINAANLEG (RENOVATIE) 
 TUINONDERHOUD 
 (SIER)BESTRATING 
 VIJVERS 
Dr. A. Ariënsstraat 39a • 7221 CB Steenderen
Tel.: (0575) 44 17 33 • 06 53677354
Website: www.besselink-hovenier.nl
E-mail: info@besselink-hovenier.nl

Adidas • Nike • Puma
Quick • Hummel
Spalstraat 3 • Hengelo (G)

€ 10,00 - € 20,00 - € 30,00 - € 40,00
€ 15,00 - € 25,00 - € 35,00

Zaterdag
24 februari

D.J. Martijn

ALTIJD LEUK OM TE SNUFFELEN

Met Helmink uw woning
sfeervol aankleden!

Helmink heeft in
haar toonzalen
een overzichtelijke presentatie

Hondenschool
Konsequent
Start weer met cursussen.
Interesse? Kom 3 maart a.s.
om 15.00 uur naar Toldijk
(hoek Hoogstraat-Beekstraat)
Telnr: 0575-462698
Of kijk op:
www.konsequent.nl

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

met combinatieideeën van parket,
laminaat, vinyl,

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

marmoleum, tapijt,
karpetten, gordijnen,
zonwering etc.
Kortom, een bron

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

www.sanitiem.nl

Vorden

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.

Zutphenseweg 24
Tel. 0575-551514

Wij zijn actief als totaalinstallateur
in de gehele Achterhoek

van inspiratie waar u
talloze ideeën aantreft
voor de aankleding van
uw woning.

Eibergen
J.W. Hagemanstraat 3
Tel. 0545-474190

H e l m i n k

www.helminkmeubelen.nl

m a a k t

h e t

m o o i e r

b i j

u

t h u i s

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

'Prins Gait van ut Spieker de Eerste!

Kranenburg heeft weer een nieuwe Prins
Het was zaterdag in de feesttent al laat op de avond toen plotseling op een
groot videoscherm een politie woordvoerder verscheen die mededeelde
dat er in Vorden een bepaald persoon werd vermist. Tijdens de ‘ uitzending’ kreeg de agent een telefoontje: de man is terecht. Een hele opluchting! En daar stond hij ineens op het podium ‘Prins Gait van ut Spieker de
Eerste’ ( Gerrit Borgman) met in zijn kielzog Adjudant Frank ( Frank ten
Dolle ). De Prins maakte gelijk bekend hoe hij ging regeren: ‘ Dit jaor gin
flauwekul, de Prins is maor een eenvoudige boerenlul’.
Stichting Kranenburgs Carnaval heeft
weer een nieuwe Prins! De ‘oude’Prins
Clemens en zijn Adjudant Hemmy namen deze avond afscheid en zongen ‘
Wat ware wie nerveus toen wie d’r an
begonnen, wie kwamen, wie zagen,
wie overwonnen’.
Voor en na het afscheid en installatie
met medewerking van het Trio Bachus, dolle pret in de volle feesttent in
de Kranenburg. Een bont gezelschap
in veelal prachtige kostuums, waaronder leuk uitziende dames met zomersproetjes die zich ook prima vermaakten. Dit alles tot groot genoegen van
de heilige ‘Bachus’ zelf, want carnavalsvierders drinken meestal wat anders dan een ‘watertje’. De stemming
werd verhoogd door de Hazes imitator, die op prachtige wijze liedjes van
de ‘echte’ André vertolkte. Vanuit
Amerika was voor dit carnaval ook de
vroegere Prins ( Anton ) overgevlogen.
Hij was gekleed in een wit schilderspak vol met teksten. Eén sprong
eruit: ‘Somewhere in Texas, there is a
village, missing an Idiot’, waarmee hij
liet blijken dat veel Amerikanen president Bush een ‘idioot’ vinden.
Zondagmiddag werd het carnaval in
de Kranenburg afgesloten met een op-

tocht, waaraan muzikale medewerking werd verleend door de Schaddenstekkers. De jeugd kreeg een ‘middagje’ Theater Fiets aangeboden. Deze
happening met gratis hapjes en
drankjes werd bekostigd uit de opbrengst van de onlangs gehouden verloting. De ‘ uitsmijter’ van het carnaval 2007 was het ouderwetse feest in
wederom een bomvolle feesttent. Daar
gingen met medewerking van The
Avalanche en Kasbendjen nog één
keer alle remmen los. Ongetwijfeld
zullen er maandagmorgen carnavalsvierders opstaan met een ‘geweldige
spieker in de kop’.
Prins Gait van ut Spieker heeft volgens ingewijden tal van recepten in
zijn bezit waarin hij aangeeft hoe je de
‘spieker’ kunt verwijderen! Omdat de
Prins een geheim nummer heeft, kan
men voor de eerste consultatie terecht
bij ofwel Herbert Rutgers ofwel Willem Schmitz. Wel even de klachten
schriftelijk indienen want het stemgeluid van beide ‘aspirant- doktoren’ is
niet meer zo best! Maandagmorgen is
het weer alle hens aan dek in de Kranenburg. Het bestuur van de Stichting
Kranenburgs Carnaval en de vele vrijwilligers hadden toen immers de taak

om ‘alles’ weer op te ruimen en
schoon te maken.
Daarna wordt er een stamppottenbuffet geserveerd en kan de organisatie te-

Volop genieten tijdens playbackshow
De playbackshow die de Stichting
Kranenburgs Carnaval vrijdagavond in de feesttent organiseerde, droeg als titel 'Plankenkoorts
in de tent'. De belangstelling voor
dit jaarlijks gebeuren was overweldigend, in totaal 33 acts en een
bomvolle tent met enthousiaste
supporters ( familie, vrienden, buren e.d. )Voor de deelnemers was
het volop 'glunderen' want het publiek was gul met haar applaus.
De verschillende nummers werden
op een gezellige manier door Herbert
Rutgers en Richard Ooms aan elkaar
gepraat. Er waren in totaal drie categorieën: kinderen tot 12 jaar, middengroep van 12- 16 jaar en de categorie 16 jaar en ouder.
Met name de jeugd manifesteerde
zich in grote getale. De kinderen hadden zich terdege op de show voorbe-

reid, fleurige kledij, geschminkt en
zeer enthousiast. Opvallend en zeer
leuk gebracht de 'Winx Club'. Zes kinderen in de leeftijd van vijf jaar die
vol overgave een dansje uitvoerden.
De show begon om 19.00 uur en eindigde na twaalven. Herbert Rutgers:
'In feite is het programma te lang.
Ons streven is maximaal 30 acts,
maar je weet hoe het gaat, je wilt niemand teleurstellen'.
KASBENDJEN WISSELBOKAAL
Bij de jeugd tot 12 jaar ging de 'Kasbendjen Wisselbokaal' net als vorig
jaar naar Tecula en Joost met een vertolking van Pia Zadorra en Jermain
Jackson. Op de tweede plaats Wieneke met 'Dixie Chicks', 3e 'Winx Club'
met Renske, Janoek, Nomi, Gitte, Nicol en Roosmarijn.
SUETERS BOKAAL
De 'Sueters Bokaal'( middengroep 12-

16 jaar ) ging naar Carmen en Julia
met een act uit 'Pittige Tijden', 2 Tess
en Jerry ( Eros Ramazotti en Tina Turner ), 3 Merel, Linde, Saskia, Annick
en Anouk met Mama Mia.
KRANENBURGS CARNAVAL
WISSELBOKAAL
De 'Kranenburgs Carnaval Wisselbokaal ( voor volwassenen) kwam in
het bezit van de Dolly Dots, 2 't Swingend Trio ( K3 ). Op de derde plaats
moeder en dochter Gerda en Sanne.
Good- old Harrie Nijenhuis stal de
show met een optreden als John
Woodhouse. Helaas viel Harry niet in
de prijzen maar kreeg hij wel een
donderend applaus. Deze avond overigens geen gemakkelijke taak voor
de juryleden Prins Clemens, Ronald
Scholz, Ellis ten Have en Gerald Tempelman. Alle deelnemers kregen als
herinnering aan deze playbackshow
een medaille overhandigd.

rugkijken op een gezellig carnavalsfeest. En dan tijdens het carnaval van
2008 weer een nieuwe Prins, wellicht
Prins Dik de Eerste. Herbert Rutgers: ‘
Wij hebben Dik Buunk al 12 jaar lang

gevraagd om Prins te willen worden.
Hij heeft steeds de boot afgehouden,
wellicht hapt hij nu wel toe’, aldus een
optimistische secretaris van de Stichting Kranenburgs Carnaval.

Feestmiddag Zonnebloem
De Zonnebloemafdelingen Vorden
en Wichmond organiseren op zaterdag 3 maart in het dorpscentrum in Vorden aanstaande een
ontspanningsmiddag.
Hieraan
wordt medewerking verleend door
het Zonnebloem kwartet. Een viertal dames die van alle markten
thuis zijn ( playback- show, schetsjes en veel meezingers ). Kortom
een wervelende show, waarbij opvalt de leuke en steeds wisselende
kleding van de dames.
De middag is in de eerste plaats bedoeld voor de ouderen en hulpbehoe-
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venden in de gemeente. Ook andere
belangstellenden zijn welkom. In de
pauze zal er een verloting worden gehouden. Ook zal er koffie, een drankje
en een hapje geserveerd worden. Toegangsbewijzen, met naamstrookje
voor de loterij, zijn verkrijgbaar bij de
medewerksters van de Zonnebloem
en met name wat Vorden betreft bij
mevrouw T. Klein Kranenbarg, Molenweg 4, Vorden ( telf. 0575- 551347) en
wat betreft Wichmond bij mevrouw
O. Nijenhuis, Baron van der Heijdenlaan 4 ( telf. 0575- 441863). De aanvang
is 14.00 uur ( de zaal van het dorpscentrum is reeds vanaf 13.00 uur open)

www.contact.nl

Nu ook op internet

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

SPAREN BIJ AH: NU OOK VOOR 2E GRATIS KAARTJE MUSICAL ’THE WIZ’

ROZEN

DROGISTERIJ MARKT!

BAKE-OFF:

2 bossen á 20 stuks

100 PRODUCTEN 1+1 GRATIS

stuk

NU

5.

00 o.a. FA BAD

ELSTAR APPELEN

NU

zak 1.5 kg

1.

39

NU

KIP IN BRAADZAK
boeren, prov.
of oosters
verpakt kg

van 5.49 NU

JÄGERMEISTER
fles 0,70 cl

OVENKLARE

3.

99

+ 5 autozegels gratis

3.
99
10.
79

2 flacons á 750 ml.

NU

+ 5 autozegels gratis

ALBERT HEIJN
MOLENHOEK

HENGELO (G)

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

Open: ma. t/m do. 8.00 - 20.00 uur
vr. 8.00 - 21.00 uur za. 8.00 - 18.00 uur

PAIN de BOULOGNE
van 1.89 NU

1.

39

WIENER of
ZIGEUNERSCHITZEL
voord. verp. kg
NU

6.

99

PAGE
TOILETPAPIER
pak 24 rol
NU

5.

79

VerantWoord verder >>

Spalstraat 3 • Hengelo (G)

Zaterdag
24 februari

D.J. Martijn

V.l.n.r. A. Lok (nummer 6),
E. Klein (nummer 2),
G. Holdijk (nummer 3),
B. v.d. Weerd (nummer 4),
K. Ruitenberg (nummer 5),
N. Zondag (nummer 1).
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Principieel behoudend en bestuurlijk sterk

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

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

WEEKBLAD

Nu ook op internet!

Dus kijk snel op
www.contact.nl

De Staatkundig Gereformeerde Partij
waarde vraagt om verantwoord
ontleent haar politieke uitgangsgebruik van de wereld om ons
punten aan Gods Woord. De Bijbel
heen. De mens heeft de taak de
is door God tot ons behoud gegeven
schepping te ontwikkelen en
en is voor ons handelen het enige
tegelijk te bewaren.
fundament. En op dit fundament is
ons nieuwe verkiezingsprogramma Ruimtelijke ordening:
‘VerantWoord verder’ gebaseerd.
• De SGP vindt dat het beleid
Heel evenwichtig!
gericht moet zijn op het
behoud van kleine kernen,
Enkele speerpunten uit ons
waarbij de belangen van de
verkiezingsprogramma
bewoners afgewogen worden
VerantWoord verder:
tegen ontwikkelingen in het
omliggende gebied.
Uitgaande van het gegeven dat de
Behoud van identiteit van de
mens in relatie leeft tot zijn Schepper
kern – de sociale samenhang
(God), medemens en schepping,
en dorpscultuur – is een
noemen wij hierna een aantal aan
zwaarwegende factor in de
de Bijbel ontleende waarden, die de
ontwikkeling. Interactieve
visie van de SGP op de ontwikkeling
beleidsvoering dient te worden
van de samenleving meebepalen:
geïntensiveerd.
• De waarde van het leven,
Agrarische zaken:
ontleend aan het schepsel-zijn.
• De SGP wil als meest boerDe SGP stelt zich, zoals dat heet,
vriendelijke partij in Gelderland
pro-life op. Zij zal geen steun
actief meehelpen aan de
verlenen aan organisaties die op
instandhouding van deze voor
een of andere wijze ervan
onze provincie zo belangrijke
uitgaan dat het leven actief
bedrijfstak.
verkort mag worden.
• De waarde van de schepping,
Zorg voor onze naaste:
levend en levenloos. Deze
• Adequate ambulancezorg is

een eerste vereiste. Langer
wachten kan niet meer. Extra
aandacht voor palliatieve zorg.
Voldoende ouderenhuisvesting.
Meer aandacht voor preventieve
jeugdzorg.

Verkeer en vervoer:
• De kwaliteit van de samenleving
is mede afhankelijk van de
mogelijkheden voor de burger
om zich te kunnen verplaatsen.
Mobiliteit is belangrijk in het
maatschappelijke verkeer, maar
ook recreatie voor de burger als
individu.
Het welvaartsniveau van de
samenleving wordt mede bepaald
door de mogelijkheden om zich
te verplaatsen. De mobiliteit
heeft ook nadelen. Zij legt door
de vraag naar infrastructuur
beslag op schaarse ruimte,
vraagt veiligheidsmaatregelen,
heeft voor het milieu nadelige
effecten.

Het beste voor Gelderland.

Wilt u meer informatie? Kijk dan op www.sgpgelderland.nl, mail naar sgp@ps.gelderland.nl
of bel naar (0341) 25 82 62. Op verzoek sturen wij u graag ons verkiezingsprogramma toe.

