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Binnenkort ook: Yoga voor kinderen!

'Een goede ademhaling is de beste basis
voor een goede gezondheid'
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vanuit uw regio, voor uw regio

Scouting-Welkoop
Potgrondactie
In samenwerking met Welkoop
Vorden houdt de scoutinggroep David G. Alford voor de dertiende keer
de jaarlijkse potgrondactie. In het
afgelopen weekend hebben de
scouts de bestelformulieren verspreid in de bebouwde kom van
Vorden en Wichmond.

Jolanda Wabeke: ook yogales voor kinderen
Jolanda Wabeke, volgde na de lagere school in haar geboorteplaats Neede,
in Eibergen een opleiding aan de huishoudschool. Ze had er op dat moment absoluut geen weet van dat ze ooit nog eens in Vorden een praktijk
voor natuurgeneeskundige therapie zou beginnen. Over een paar weken
komt er zelfs nog een activiteit bij: Yoga voor kinderen. Jolanda: ‘Hoe het
in mijn latere leven zou gaan, daar had ik als kind inderdaad geen idee
over. Hoe ging dat bij ons thuis, we waren met drie meiden en mijn moeder vond dat de huishoudschool de beste opleiding was voor een meisje.
Koken, naaien en andere huishoudelijke bezigheden, zouden je later,
wanneer je getrouwd was, immers goed van pas komen!
Op mijn vijftiende had ik al verkering
met mijn huidige man Rien. Toen hij
19 jaar was ging hij economie studeren aan de universiteit in Groningen.
Na de huishoudschool heb ik vervolgens in Enschede een kappersopleiding gevolgd. Direct daarna ook naar
Groningen vertrokken, waar Rien en
ik al op jonge leeftijd gingen samenwonen. Een prachtige stad, ik heb er
zes jaar in een kapsalon gewerkt. Toen
daar een bedrijfsleider werd gezocht
ben ik vertrokken. De ‘ouderwetse’ eigenaar van de zaak vond namelijk dat
een vrouw geen bedrijfsleider kon
worden. Een hoop gedoe allemaal,
wanneer er kinderen komen geeft dat
problemen met het werk, zo zei hij. Ja
deze man ging destijds bepaald niet
met zijn tijd mee’, zo zegt Jolanda lachend.
Na de periode Groningen heeft ze nog
een jaar als hoofd van de huishouding
op een cruiseschip gewerkt, die op en
neer voer tussen Düsseldorp en Koblenz. Van 1988 t/m 1995 werkte Jolanda Wabeke bij een dermatologenpraktijk verbonden aan het Canisius Wilhelmina ziekenhuis in Nijmegen als
doktersassistente en medisch secretaresse. Na nog een periode in Veenendaal en Duiven te hebben gewoond,
kroop het bloed waar het niet gaan
kan, het echtpaar Wabeke miste de

bossen in de Achterhoek. In 1999
kochten ze in Vorden aan de Ruurloseweg hun huidige woning Jolanda: ‘
Rien heeft hier een organisatie- en adviesbureau en werkt vanuit Vorden.
Zelf heb ik de eerste jaren in Vorden
als assistente bij dokter Jan Dagevos
gewerkt. Op gegeven moment ben ik
daar weggegaan.
Ik had intussen een HBO-opleiding
voor natuurgeneeskundige therapie
gevolgd en daardoor had ik een andere visie over ‘ziek- zijn’ dan de reguliere huisartsen. Ruim 2,5 jaar geleden
ben ik een eigen praktijk gestart. Mijn
uitgangspunt daarbij is, het op peil
brengen van de energievoorzieningen
van het menselijk lichaam. Zonder
energie kun je immers niet presteren.
De mensen die bij mij in de praktijk
komen zijn over het algemeen ‘uitbehandeld’, hun klachten zijn niet verholpen en daardoor zoeken zij naar
andere oplossingen, zoals bijvoorbeeld de natuurgeneeskunde. De
klachten zijn divers; migraine, slijtage
aan de gewrichten, mensen die continu, door welke oorzaak dan ook, niet
lekker in hun vel zitten e.d.
Alvorens ik tot behandeling over ga,
breng ik eerst het totale beeld van de
patiënt in kaart. De huisarts van de pa-

tiënt ontvangt altijd een schrijven,
waarin ik de behandelmethode aangeef. De consulten variëren van een behandeling van een paar keer, soms enkele weken, soms enkele maanden. Ik
vind het heerlijk om dit werk te doen,
veel met de mensen praten, maar
vooral ik ook veel luisteren’, zo zegt ze.
Ongeveer vijftien jaar geleden kwam
Jolanda voor het eerst ook met yoga in
aanraking en daarna raakte zij er helemaal aan verknocht. Jolanda: ‘Dat begon in die tijd toen wij in Veenendaal
woonden. Ik kon er niet wennen en
om een stukje innerlijke rust te vinden ben ik aan yoga gaan doen, vier
keer per week een half uur. En dat doe
ik nog steeds.
Ik krijg er een bijzonder goed gevoel
bij. Inmiddels heb ik een docentenopleiding voor kinderyoga gevolgd. Ik
doe ook regelmatig yoga oefeningen
met mijn drie zonen Remie, Daniël en
Vincent. Ik zie gewoon dat de kinderen dan rustiger worden. Bij yoga is
met name de ademhalingstechniek
erg belangrijk. Een goede ademhaling
is de beste basis voor een goede gezondheid. Vandaar dat ik besloten heb
om vanaf 19 maart in het dorpscentrum te starten met het geven van yogales voor kinderen. Het lesgeven gebeurt op een speelse manier. Bij kinderyoga gaat het niet om het presteren.
Het is de bedoeling dat de kinderen
zich bewust worden van hun lijf met
ieder zijn eigen mogelijkheden. Dat
gebeurt dan door middel van spel, yogahoudingen, muziek, dans, tekenen,
ontspanning, meditatie en het samen
doen en samen werken’, zo zegt Jolanda Wabeke. Voor meer informatie kan
men bellen (0575) 55 52 13 of
www.dezonnehofvorden.nl

Op zat. 3 maart zullen de scouts tussen 10.30 uur en 15.30 uur bij u aanbellen om de ingevulde formulieren weer
op te halen. Als u niet thuis bent kunt
u het formulier ook via buren of kennissen laten afgeven. Mocht ook dat
niet lukken, dan kunt u het formulier
afleveren in de brievenbus van één van
de op het formulier vermelde adressen. Ook kunt u bij de kassa van de
Welkoop te Vorden een bestelling achterlaten. Op zat. 17 maart a.s. wordt
uw bestelling bij u thuis bezorgd. In de
afgelopen twaalf jaren is de "potgrondactie" een belangrijke financiële
ondersteuning geweest voor groepskas van de scoutinggroep. De groep
heeft de inkomsten van de actie gebruikt voor de bouw van een nieuw
clubhuis, dat nu al weer twee jaar in
gebruik is. Het aantal jeugdleden is in
deze jaren flink toegenomen, zodat er
meer ruimte nodig is. Gelukkig is
daarin voorzien bij het uitwerken van
de bouwplannen. Het tweede gebouw,
speciaal voor de oudere leden van de

groep, hopen we binnenkort in de steigers te zetten. Om dit gebouw te kunnen realiseren is nog een flink bedrag
nodig. De jaarlijkse potgrondactie
blijft voor de scouts dus een belangrijke bron van inkomsten. Door middel
van uw bestelling helpt u de jeugd van
scouting en zij helpen u; voor u geen
gesjouw met zware zakken - uw bestelling wordt thuis afgeleverd…..
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Ruum dartig 'columnisten' in Vodden
Ze kwammen uut Aalten, uut Vraogender, uut Etten, uut Warnsveld…
'n Groot deel van de schrievers en
schriefsters dee ereageerd hadden
op de oproep van streektaalconsulent Arie Ribbers -'Schrief 'n column in oew moedertaal' ter gelegenheid van de Internationale Dag
van de Moedertaal op 21 februariwas veurige wekke vri-jdagmeddag
te gast bi-j Drukkerij Weevers an de
Nieuwstad in Vodden.

graag de geboorte van zien eerste
kleinkind wil metmaken.
STREEKTAALKRANTE 'DE BODE'
Dree schrievers en schriefsters dee de
boekenkaste an könt vullen, maor eigenlijk bunt ze allemaole 'n betje winnaar, want alle 34 ingestuurde columns/verhalen/gedichten staot in 't
eerste nummer van 'De Bode. Streektaalkrante veur Achterhook en Liemers'.

Nao 'n welkomstwoord van directeur
Gerard Weevers toonden Arie Ribbers
zich verheugd aover de belangstelling
veur de priesuutreiking, maor veural
aover de deelname an de kleine competitie dee in heel korte tied zien beslag mos kriegen en ok ekregen hef.
NI-JE SCHRIEVERS
Opvallend was dat 't grootste deel van
de ruum dartig schrievers en schriefsters neet beheurden tut de vaste
groep van streektaalschrievers. Nee,
heel völle hadden spontaan de penne
ter hand enommen um 'n stuksken
tekst van tussen de 250 en 300 woorden op papier te zetten. Neet allemaole voldeen ze an de criteria dee-j an 'n
column mot stellen, maor daor ging 't
ok neet umme. Althans disse kere
neet. Of zoas de streektaalconsulent 't
verwoordden: "Wa-j schrieft is neet zo
belangriek, a'j maor schrieft."
DREE PRIESWINNAARS
De jury, onder veurzitterschap van
Stef Grit, directeur van 't Staring Insti-

't Is de bedoeling um De Bode van 't
zommer 'n keer of vieve uut te brengen en daornao, afhankelijk van de reacties, vaker en regelmaotiger.

tuut in Durkum, kenden de prieze dree boekenbonnen van 25 euro, beschikbaar esteld deur Drukkerij Weevers- toe an Gerda Tiessink uut Leusden (dialect van Barchem), D. Hissink
uut Sinderen en Carla Reusen-Nijman
uut Gendringen.
Gerda Tiessink had in eur column
heel aardig eur argernis aover de 'verengelsing' van 't Nederlands (en dus ok
van 't dialect) beschreven.
Hissink maakten in zien verhaal 'n
mooie vergelieking tussen 'n bos en 'n
mensenlaeven. 'Alles is eindig' is zien
conclusie.
Carla Reusen schreef 'n angriepend
verhaal aover 'n spiekerjeske dat 'n belangrieke rolle spölt in 't laeven van
eur vader den kanker hef, maor nog

Wi-j 'eist' ies!
As kind van de openbare legere schole
in Rekken was 't in de vieftiger jaoren
elken winter raak. Nao 'n paar vorstdage kwammen de kinder op schole en
repen zo hard as ze konnen: "'t Ies kan
lien!" Um half vere ging de bane los.
Wi-j met zien allen naor Zuud-Rekken,
naor 't Gelink Goor. A-j 't noe zeet, is 't
'n gat van niks, maor 't was ons Thialf.
Op de ondergelopen weide van Ten
Hopen ha-w dan al wat können krabbelen, maor 't Gelink Goor, dat was onze iesbane. Rondjes rien, maor ieshockey dee-w ok. Met mooie sticks van
wat kromme barken of wilgen, want
dee stonnen d'r zat. Wat 'n plezeer!
Wat ik ton nog neet wisse, was dat 'r al
in 1934 'n speciale iesbane was aneleg
bi-j Diersen, halverwaege Zelhem-Doetinchem. Caféholder Dierssen zag d'r
as koopman brood in. 'n Mooie bane
met 'n aparten muziekkoepel en consumptietente an de binnenbane. Hee
betaalden geerne vermakelijkheidsbelasting an de gemeente. In 1948 droog
e fl. 276,85 af. Dat was völle geld in dee
tied. Kö-j naogaon wat 'n winter 't was!
Ik zag disse bane veur 't eerst vanoet
de busse van de GTW op weg naor de
Rijkskweekschole an de Frielinkstraote in Durkum. In 't naojaor kek ik altied efkes of ter al water op ston. En as
't ging vrezen waar-w beni-jd of ter al
eschaatst wodden.
De bane was meestal late los, maor
dan was 't 'r ok aardig drok. En onmundig gezellig! Ze hebt 't 'r nog aover en
dat bunt neet altied allene maor starke verhalen. Jan Eelderink hef daor
zien vrouw Greta veur 't eerst de liefde
verklaord. D'r bunt 'r nog wal meer,
want de bi-jname van de iesbane was
''t Huwelijksbureau in de winter'.
Ruum veertig jaor later -nao 'n mislukte bane op 't Industriepark van Zel-

hem en op de weide van Hebbink an
de Boeninkstege (januari 2003)- gingen 'n paar enthousiaste schaatsers de
bane bi-j Halfweg nao zeuventig jaor
bekieken. De träöne sprongen eur in
de ogen. De leste vief jaor was de bane
neet meer onder water ezet. De elzen
greuiden op de baom en de singels
langs de kante mossen neudig esneuid wodden. Jansen Dumphuus was de
eigenaar van 't spul, maor hee wol de
schaatsers wal helpen. Gewoon 's 'n jaor proberen. Dat hebt ze ewetten! 't
Lek wal of iederene d'r op zat te wachten. Van alle kanten kwam hulpe. Dan
veul i-j dat de naoberschap nog besteet. Ok de gemeente Zelhem zag 't
zitten en hef effen met groot materieel eholpen.
Maor…gin ies! En de winter d'r op: gin
ies… Dan he-j intussen wal tied um 'n
vereniging op te richten. Notaris d'r bij. Mooie akte veur niks en nog lid
ewodden ok. Dat kan toch allemaole
maor in d'n Achterhook! Jansen von 't
mooi en hee gaf permissie um de bane
vieftien jaor te gebroeken. Dan make
wi-j 'n vaste brugge as in Bartlehiem!
En den neume wi-j dan de Rabobrugge. Teminsen, as ze betaalt. Daor veel
aover te praoten.
't Jaor d'r op weer gin ies. Dan maor
bugen of barsten. Dan make wi-j kunsties! Veur de kinder. En alle scholen
meugt veur niks kommen schaatsen.
Dat was wat!

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.

Lillijke rotkatte!
In 'n gezellige woonkamer argens bi-j
mien an de straote lig 'n groten zwatten kater op 'n hook van de taofel te
slaopen in de zunne, As zien vröwken
'm aover de rugge aait, spint e van geneugen. "'t Is toch zo'n enige poes. We
hebben er zoveel plezier van!"
Maor as 't slaopen aover is en hee zich
te good hef edaone an 'n verantwoord
en met zorg uutgezocht kattenmenu,
mot e naor buten.
Röstig wandelt e de kante van mien
huus op. Zo vri-j as God in Frankriek
löp onder langs mien kökkenraam,
zut mien staon en dech: "Gaot i-j maor
op 't dak zitten!" Hee geet zitten en aoverzut mienen tuin. "Wat 'n heerlijk
paradies," dech e bi-j zichzelf. "Hef dat
mense bloomzaod ezaeid, keurige
beddekes emaakt en in dee losse
grond krab ik mien 'n gat en leg eur
daor 'n groten köttel in. En morgen
nem ik gewoon dat andere bedde!"
"In de harfs is 't ok zo mooi. Pot zee
bloembollen en dee krab ik d'r 's
nachts weer uut en dan pot zee ze d'r
d'n anderen dag weer in. 't Mense
wodt dan hellig en streuit d'r pepper
op. In euren tuin greuit pollen met
kattenkruud dat mooi blauw bleuit.
Gisternach he-k d'r op de rugge in elaegen. Morgennach zeuk ik weer 'n anderen pol."
"Mo-j neet wieter vertellen, heur",
dech onzen kater, "maor wi-j vri-jt hier
ok wel 's. Ik hoeve maor enen miauw
te geven en alle buurkatten bunt 'r."
" Wi-j hebt dan zo'n wille. Wi-j
schreeuwt 't uut en vechten met mekare, dat doo-w ok wal 's. En dan dut
dat mense 't raam van eur slaopkamer
lös en dan dut ze: "Ksssst! Ksssst!" Efkes
bu-w dan stille, maor 'n hortje later
geet 't weer lös. Ze wodt dan zo hellig
dat ze 'n bak met water naor ons too
gooit. O, a-k nog an veurige wekke
denke," mijmert katerman.
" Mien vriendinne en ik zatten op 'n
planke met varfpötte bi-j eur in de garage. Kump ze late weer met euren auto. Ik zae tegen Mies: "Stille blieven zitten. Röstig blieven!"
"Maor toen ze in 't potduuster uutstapten wodden mienen roodbonten wal
heel zenuwachtig. Ze sprong met varfpötte en al op de grond. 't Mense
schreeuwden 't uut. Zo schrok ze."
"Gisteren he-k 't, geleuf ik, echt te bont
emaakt. Ze kwam mien met 'n bessem
nao en schreeuwden: "Akelige rotkatte! A-k oe in de hande kriege, slao-k oe
dood!"

De uutslag van de wedstried wet ik
niet meer, maor nog wal wat 't ewodden is: gemeen rood en vies dikke…

"Jao," vertelden de kater, "i-j mot wetten da-k al 'n helen tied 'n merel in de
gaten hele, den drok met zien nös an
't bouwen was. Gisteren was de tied
riepe um 's te kieken of ter ok jongen
in zatten. Ik hebbe ze allemaole klein
menneken emaakt en dat ston de
vrouwe neet an. Ze hef mien uutefoeterd! Dat wi-j katten zo völle zangveugeltjes dood maakt en dat de dierenbescherming daor achter an mot."
"Ik hebbe ze maor laoten foeteren,"
zae de kater. "ik bun weer gauw naor
mien eigen huus elopen, waor 't vröwken mien aait en liefkozend toosprök.
En 't mooiste is, ik kan mien plaatse
op de taofel in de zunne zo weer innemmen!"

Wim Rutgers, Vragender

Dini Hiddink, Lochem

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.

En noe? Dissen winter weer gin ies.
Hoo mo-w d'r toch met an? Ze hebt 't
aover klimaatveranderingen, maor
wodt 't gin tied dat 'r weer 's 'n echten
Hollandsen winter kump? Wi-j hebt
niks te eisen, want wi-j hebt al zo völle ekregen.
Maor eigelijk 'eise' wi-j ies…
Henny Rhebergen, Zelhem

Daewoo en Chevrolet rijders opgelet!

HAPPY HOUR
DI T/M DO VAN 13.00-16.00 uur

Tegen inlevering van deze advertentie gratis APK (incl. alle toeslagen)
bij grote beurt. Afspraak maken niet nodig. Klaar terwijl u wacht.

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
Vrijdag 2 maart 19.30 uur Wereldgebedsdag in de Chr. Koningkerk Zondag 4 maart 10.00 uur ds. Borger, Amersfoort,
ZWO dienst in de Geref. Kerk
Gereformeerde kerk Vorden
Vrijdag 2 maart 19.30 uur Wereldgebedsdag in de Chr. Koningkerk Zondag 4 maart 10.00 uur ds Borger, Amersfoort
ZWO dienst
Hervormde kerk Wichmond
Zondag 4 maart 10.00 uur ds. M. Benard-Boertjes
R.K. Kerk Vorden
Vrijdag 2 maart 19.30 uur Wereldgebedsdag Zondag 4
maart 10.00 uur dienst
R.K. Kerk Vierakker
Zaterdag 3 maart 17.00 uur Woord- en communieviering
volkszang
Zondag 4 maart 10.00 uur Oecumenische viering
Tandarts
3/4 maart F.A. Kuijl Lochem tel 0573 – 25 16 84. 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
Woonwinkel Vorden open van ma. t/m vrij.
van 8.30-17.00 uur. vorden@prowonen.nl

Woonwinkel Borculo/Ruurlo open van ma. t/m vrij.
van 8.30-12.30 en 13.30-17.30 uur.
Woonwinkel Zelhem/Hengelo (Gld.)/Lichtenvoorde
Tel. (0314) 62 61 40. Open van ma. t/m vrij. van 8.00-16.30 uur.
zelhem@prowonen.nl / www.prowonen.nl
VVV-kantoor
Kerkstraat 1, tel. 55 32 22. Openingstijden: Maandag t/m
vrijdag van 10.00 tot 16.00 uur. Zaterdag van 10.00 tot 14.00 uur.

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

Algemeen Maatschappelijk werk Vorden
Spreekuur 9.00-10.00 uur op dinsdag / donderdag / vrijdag.
Het Wiemelink 40, 7251 CZ Vorden, tel. (0314) 35 72 46.
Sensire (0900) 622 87 24.
Yunio Oost Gelderland
Tel. (0900) 98 64, (0900) Yunio (lokaal tarief), 24 uur
per dag bereikbaar voor: kraamzorg, jeugdgezondheidszorg,
kinderopvang.
Sensire thuiszorg
Diëtetiek, maaltijdservice, personenalarmering en Woonzorgcentrum De Wehme.
Tel. (0900) 88 56 (lokaal tarief), 24 uur p/dag bereikbaar.
Internet: www.sensire.nl - E-mail: info@sensire.nl
Thuiszorgwinkel, Ooyerhoekseweg 6, Zutphen, tel. (0900)
88 56 (lokaal tarief).
Inloopspreekuur wijkverpleegkundige do. 10.00-11.00 uur
bij Prowonen, Kerkplein 20.
Slachtofferhulp, tel. (0575) 54 12 22.
Uitvaartverzorging
Monuta uitvaartcentrum Het Jebbink 4a, tel. (0575) 55 27 49
of (0800) 02 30 550.
Eppink/Ruiterkamp uitvaartverzorging. Dag en nacht
bereikbaar, tel. (0575) 45 20 20.
Openbare bibliotheek Vorden
Tel. 55 15 00; www.bibliotheekvorden.nl; geopend dinsdag
13.30-20.00 uur, woensdag 13.30-17.30 uur, donderdag 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.

Vlaai v/d week
 KunstKring Ruurlo: Cursus Boetseren 6 ochtenden
vanaf 1 maart. Workshops:
8 maart (avond) Sieraden
maken. 21 en 28 maart
(ochtend) beeldje maken van
Paverpol. Info (0573) 453090
of 45 15 99 en www.kunstkring ruurlo.nl
 Lezing door Edwin Koot,
Landelijke Bomenstichting:
de toekomst van Monumentale Bomen op donderdag 8
maart van 19.45 tot 22.00 uur
in zaal Bakker te Vorden.
Vereniging Bomenbelang
nodigt u uit. Toegang is vrij.
 Zit je ook met de mond
vol tanden? Spijker je Engels bij. Les van een echte
Brit. Individueel of kleine
groep scholieren. Ook ervaring met Vrije School leerlingen. Tel. (0573) 45 33 77 /
Mobiel (06)12 291 855.
 Complete voeding voor
aankomen/afslanken en goede
energie met persoonlijke begeleiding. Jerna Bruggink (0575)
46 32 05. www.vitalcare.nl
 Open huis voor workshops
Paas- en voorjaarsdecoraties en diverse huis- en tuindecoraties. Zondag 4 maart
a.s. van 11.00 tot 16.00 uur.
M. Frederiks, Wiendelsweg 1,
Keijenborg, tel. (0575) 463442.
 Bewegen is heel belangrijk, maar ook het veranderen
van uw eetpatroon! Herbalife helpt u daarbij! Nieske
Pohlmann (06) 54 32 66 69 /
(0314) 64 13 09.
 Lezing door Edwin Koot,
Landelijke Bomenstichting:
de toekomst van Monumentale Bomen op donderdag 8
maart van 19.45 tot 22.00 uur
in zaal Bakker te Vorden.
Vereniging Bomenbelang
nodigt u uit. Toegang is vrij.

Zwitserse roomvlaai
€

6,25

Dinsdag = Brooddag

3 bruin bus €

 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.

4,25

Weekend-knallers
geldig op vrijdag 2 en zaterdag 3 maart

Appeltaart
We hebben onze appeltaart nu nog
lekkerder gemaakt. Komt u proeven?

5,95
Toscaans donker € 2,00
ca. 6 stukken

€

Diep donkermeergranen brood met pompoenpitten

 Workshops/activiteiten
op De Wilghenhoeve, Tolhutterweg 3 te Ruurlo.
Zaterdag 3 maart: Workshop
schilderen voor beginners.
Zondag 11 maart: 2e hands
boekenbeurs en expositie.
Zaterdagmiddag 17 maart:
Workshop sieraden maken
met een High Tea. Zaterdag
24 maart: Workshop schilderen voor beginners. Zaterdag
7 april: Workshop kunstwerk
maken van klei. Abstract
menselijk figuur/figuren. Zaterdag 14 april: Workshop
borderinrichting o.l.v. een tuinarchitecte. Zaterdagmiddag
21 april: Workshop sieraden
maken met een High Tea.
Opgave/info: Liesbeth SchotHissink, tel. (0573) 45 21 57
email: hl.schot@hetnet.nl
www.dewilghenhoeve.nl
www.artjolanda.nl
 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,
Tolhutterweg 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.
 De stichting veiling commissie Vorden houdt elke 1e
en 3e zaterdag van de maand
meubelverkoop van 9 tot 12
uur aan de Schuttestraat 20
te Vorden.

6-8 pers

 Te koop: diepvrieskist,
140 liter Siemens Comfort
Plus, tegen elk aann. bod.
Telefoon (06) 13 07 54 02.
dr. Staringstraat 9, Vorden.

 Inschrijving Trekkertrek
Oranje Power Festival € 10,donderdag 1 en vrijdag 2
maart vanaf 20.00 uur bij ’t
Hengelse Hoekje, Spalstraat
1 Hengelo (Gld). Zie ook
www.oranjepowerfestival.nl

 FNV Belastingservice invul-avond in Dorpscentrum
28 februari 2007. Mw. D. Walgemoet, tel. (0575) 55 67 75.

Nordic Walking cursus
voor gevorderden
vertrek v.a. kasteel Ruurlo

4 lessen voor

€ 40,00

Woensdagochtenden
9.00-10.30 uur 1e les 7 maart
Inl. tel: Gerlande Gude
tel. (0573) 45 33 54

Dagmenu’s

28 februari t/m 6 maart 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 28 februari
Bruine bonensoep / Zuricher Gesnettseltes met rösti en
rauwkostsalade.

Donderdag 1 maart
Karbonade de Rotonde met aardappelen en groente /
Tiramisu met slagroom.

Vrijdag 2 maart
Knoflookroomsoep / Urker vispot met aardappelpuree en
rauwkostsalade.

Zaterdag 3 maart (alleen afhalen)
Kipspies ‘Hawai’ met ananas, knoflooksaus, frieten en
rauwkostsalade / Parfait met slagroom.

Maandag 5 maart
Gesloten.

 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
 Te huur: 5 of 6 pers. Chalets in Belgische ardennen
(Durbuy) op park met overd.
zwembad. Info: (0544) 377378
/ 375873 of www.verhuurchalets.nl. Zomervakantie nog vrij.

Dinsdag 6 maart
Gesloten.
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

Eline
Johanna

Johan Geurt Bosvelt
Jopie

Geboren op 15 februari 2007 om 11.27 uur.
Zij weegt 3545 gram en is 54 cm lang.

willen wij u van harte danken.

Wilco en Bianca Woltering-Vruggink

Janny Bosvelt-Wesselink,
kinderen en kleinkinderen

Bosweg 4
7244 BK Barchem

Drempt, februari 2007

Hoe kan het dat Shiatsu werkt?

Blij en gelukkig zijn wij met de geboorte van onze
dochter

Shiatsu is de kunst van communicatie waarbij gebruik van alle zintuigen word gemaakt op een doelgerichte manier. Na een Shiatsu
behandeling krijgt men het gevoel van opluchting. Aangezien dit
gevoel van opluchting voor een goede herverdeling van verschillende concentraties van druk en energie geeft, krijgt men automatisch herstel van lichaam en geest.

Vera

Vera Henrike
Zij is geboren op 18 februari 2007 om 20.55 uur,
weegt 3365 gram en is 51 cm lang.

Hierdoor kun je veel klachten behandelen zoals
• Hoofdpijn
• Slapeloosheid
• Rugklachten/Schouderklachten • Stress
• Menstruatieklachten
• Depressie
• Vermoeidheid

Bert Berenpas en Suzanne Nijenhuis
Mosselseweg 3a
7251 KT Vorden
Tel. (0575) 55 91 17

Het mooie is dat je het effect van de behandeling al snel kunt
merken. Bijvoorbeeld omdat de spijsvertering verbetert of omdat
slaap- en concentratiestoornissen verdwijnen.

Mama en Vera rusten van 12.00 tot 15.00 uur.
Na 21.30 uur doet papa ook mee.

Behandeling wordt vergoed door verschillende zorgverzekeraars.
Wilt u meer informatie of een behandeling
op afspraak:

Shiatsutherapeut

Dolblij en gelukkig zijn wij met de geboorte van
onze zoon

Jet Scholtz-Hartman
Ruurloseweg 95, Vorden
Telefoon (0575) 55 65 00

Rik

VERVOLG CONTACTJES
 “Met natuurlijke wierookgeuren haal je een aangename sfeer in huis: o.a. Lavendel geeft rust en ontspanning, Rozengeur verlichting
en harmonie. Musk voor een
actief begin van de dag en
Passiebloem voor inspiratie.
Het is een geurenavontuur
om uit te zoeken wat bij jou
past. Nu bij de Wereldwinkel
Vorden: 3 pakjes wierook of
kegeltjes voor maar € 5,00 !”.

Het vleeswarenkoopje van deze week is heel aantrekkelijk: 100 gram
eisalade GRATIS bij aankoop van 150 gram runderrollade. Waar voor
uw geld. Daar kunt u de runderrollade toch niet voor laten leggen! En
ook nog eens lekker voor op brood of op een toastje. Eitje toch?
Ga naar www.keurslager.nl voor meer bijpassende recepten.

Vleeswarenkoopje

Gebraden runderrollade

 Ik zoek nog wat werk in de
huishouding. Liefst woensdag- of donderdag- of vrijdagmiddag. Tel. (0575) 55 29 86
(bellen na 16.00 uur).

 Mensen in nood. Kledingactie. Uw kleding, meer
dan goed! Kledinginzameling
zaterdag 17 maart van 10.00
tot 12.00 uur Christus Koningkerk te Vorden en H. Antonius van Paduakerk te Kranenburg.

500 gram

€

3.49

2 stuks

€

4.00

per portie

€

3.98

€

Special

Spekstrudel

 Ervaren meisje, 18 jaar,
biedt zich aan als hulp in
huis en tuin en als oppas.
Vanaf begin juni voor de
zomer en zo nodig langer,
tel. (06) 29 21 54 62.
 Wilt u uw oud ijzer kwijt?
Bel Frits Peppelinkhausen,
tel. (0575) 55 29 16, b.g.g.
(06) 51 60 15 16.

€

2.79
1.25

150 g met gratis 100 g eisalade

100 gram

Kookidee

Verse worst grof of fijn
Aanbiedingen geldig van 26 februari t/m 3 maart 2007

Voor de vele bloemen, kaarten en een kerk vol
mensen, die hun deelneming betuigden, na het heengaan van mijn lieve man, onze vader, schoonvader
en opa

Hoera, we hebben een dochter!
We noemen haar

Keurslagerkoopje

Rookworsten
Maaltijdidee

Bami +
Babi pangang

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

Hij is geboren op 19 februari 2007 om 13.15 uur,
is 50 cm lang en weegt 3170 gram.

Marinus J. Hesselink b.v.

Trotse ouders:
Martin en Ina Abbink-Willemsen

grafmonumenten
sinds 1908

Heideweversweg 8
7255 LV Hengelo Gld.
Tel. 0575-460059

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

Gerritsenweg 6 Zutphen
Tel: 0575-546788
www.hesselink.nl
Ik wil iedereen bedanken voor de cadeau’s,
bloemen en kaarten ter gelegenheid van mijn

Industrieterrein ”De Mars”
t.o. Woonboulevard Eijerkamp

80- ste verjaardag.

GRAFSTEENSPECIALIST

Het was voor mij een bijzonder mooie dag.

G.O.G. VORDEN

Gerrie Meenink-Ligtenbarg

HERBALIFE:

voor innerlijke en
uiterlijke verzorging
aankomen
afslanken
sporten
meer welzijn

• coniferen
• buxus
• beuken
• etc

Huid en haar
verzorgingsproducten
Uw welzijnscoach:

alles voor haagof erfafscheidingen
100% garantie
veur weinig

Voeding voor:

De mensen
van Monuta maken
het verschil.

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

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

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

Atelier Henk Eggersman

Lochem Parket &Tapijt
te Ruurlo 0573-453501

Burg. Galléestraat 8
Vorden • tel. (0575) 55 07 25
wo t/m za 10.00–17.00 uur

Repararties van naaimachines kunnen afgegeven worden bij
of Nieuwstad 31, Lochem tel. 0573-252748.

Tel. 0575 - 55 32 83
of 06 - 51 10 69 55
Uw oude trouwring veranderen
in een modern sieraad

Gratis offerte / bezoek aan huis

Burgemeester Galleeestraat 12, Vorden tel. 0575-553879.

nieuwe grafmonumenten
restauratie grafmonumenten
 onderhoud grafmonumenten



Hoetinkhof 215
7251 WH Vorden
Telefoon (0575) 55 29 28
De kleine adverteerder
blijft belangrijk!
Daarom wordt een
weekblad ’echt’ gelezen.

Kwekerij de Hedera
Strodijk 4, Vorden

Houten vloeren en
Laminaat

naaimachinespecialist

Roosenstein Quality Wear

TE KOOP

vanaf 4 jaar.
Elke dinsdag vanaf 15.45 uur.
Sporthal ‘t Jebbink
Info:
www.judoschool-leobuitink.nl

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

ALLEEN BIJ RUESINK

ONZE INKOOP IS ÚW VOORDEEL!
Citroën C4

1.6 16v 5-deurs
incl. metallic lak, TomTom One,

airco en aﬂeveringskosten 8 23.805

reparaties • occasion sieraden
ontwerpen • beelden in brons

Judolessen
Vorden

ETJ-Witgoedservice

OP=OP!

Citroën korting :1.750
Ruesink inkoopkorting :1.300

Meeneem prijs : 20.755

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

GOOR
Laarstraat 33, tel: 0547-274018

DOETINCHEM
Grutbroek 6, tel: 0314-323500

RUURLO
De Venterkamp 11, tel: 0573-452004

ZUTPHEN
De Stoven 16a, tel: 0575-570075

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

www.ruesink.nl

Informatieavond Recreatienota gemeente Bronckhorst heel goed bezocht

Meestgestelde vraag: In welke zone zit ik?

Want zijn nu in zone 1 of 3 de natuurkernen, deze groene kernen, parels,
moeten ook in stand gehouden worden.

Zaal Den Bremer zat op dinsdagavond 13 februari 2007 vol met belangstellenden: maar liefst 190
mensen kwamen naar de informatieavond over de Recreatienota die
de gemeente Bronckhorst presenteerde. Hierbij waren ook raads- en
collegeleden van de gemeente en
vele betrokkenen en leden van belangenverenigingen aanwezig. De
heer Henk Aalderink, deze avond
niet aanwezig als burgemeester
maar als portefeuillehouder Recreatie en Toerisme, leidde de
avond.

Op de vraag of er te kort toeristen zijn,
kon kort worden geantwoord. Daar
doet de gemeente niks aan. Ondernemers moeten hun eigen kansen scheppen, de VVV maakt eventueel reclame.

Of recreatieve uitbreiding bij een agrarisch bedrijf schade zal brengen aan
het bestaande recreatieve bedrijf
wordt niet uitgesloten, al denkt men
eerder aan gezonden spanning dan
concurrentie.

Na een kort welkom aan alle aanwezigen stak de heer Aalderink direct van
wal over de te bespreken Recreatienota. “Het gaat om nieuwe kansen en
nieuwe werkgelegenheid!” zo stelde
hij, waarbij hij toelichtte dat de werkgelegenheid 6% zal moeten groeien
naar 500 nieuwe arbeidsplaatsen in
2010!
Er vindt al een verandering plaats in
de landbouw en er is al veel gedaan.
De oprichting van het Toeristisch Recreatief Overleg Bronckhorst, de
TROB, bijvoorbeeld en de samenwerking van de VVV’s tot de VVV-Bronckhorst. En de Wet op de Openluchtrecreatie komt te vervallen op 1 januari
2008.

Burgerwoningen hebben minder mogelijkheden dan (voormalig) agrarische bedrijfswoningen, maar het is bij
de boer kamperen duidelijk anders
dan naast een burgerwoning.

Over nokhoogten wordt in deze nota
niet gesproken. Deze grenzen worden
niet gegeven, omdat er sprake is van
bestaande bebouwing!

Gesteld werd dat nieuwe recreatieve
initiatieven de bestaande agrarische
bedrijven niet op slot mogen zetten!
In Zaal Den Bremer kwamen maar liefst 190 mensen naar de informatieavond over de Recreatienota die de gemeente Bronckhorst presenteerde.

Eerder konden plannen bij de gemeente worden ingeleverd. “Er werden 105 initiatieven van ondernemers
ingestuurd, die naar aanleiding van
de notitie wat wilden,” aldus Henk
Aalderink. “De nota is een beleidskader, hierin staat vermeld waar wat wel
of niet mogelijk is. Deze zal worden
gepresenteerd en toegelicht door de
heer Harm Post.

kan het naar de Provincie voor een verklaring ‘geen bezwaar’. Dan komen de
plannen in aanmerking om te worden
uitgevoerd,” legde hij de procedure
uit. De heer Harm Post van adviesbureau Van Droffelaar uit Arnhem, presenteerde de Recreatienota. De belangrijkste rol van de gemeente is Faciliteren (voorwaarden scheppen), Behoud
bestaande kwaliteiten (en Verblijfsrecreatie en Dagrecreatie in het buitengebied).

De Nota ligt vanaf morgen zes weken
ter inzage op het Gemeentekantoor.
Daarna wordt het beleid vastgelegd,
naar verwachting vóór de zomer en

Vooral de zonering bleek belangrijk!
In Zone 1 wordt restrictief beleid gevoerd, omdat het gaat om grote bosen natuurgebieden, landgoederen en

In de pauze werd het direct druk rond de plankaarten waarop de zones werden aangegeven.

Stichting Peuterspeelzalen Bronckhorst

de uiterwaarden. Hier heeft het behoud van rust, bestaande natuurwaarden en openheid prioriteit.

derink. Toch werd ook nog de gelegenheid gegeven om mondeling vragen te
stellen.

Zone 2 is ontwikkelingsgebied, waar
potentie zit voor nieuwe recreatieve
initiatieven. Daarbij kan het gaan om
zowel de realisatie van nieuwe voorzieningen als ook de uitbreiding of
verbetering van de bestaande faciliteiten.

Al snel werd duidelijk wat leefde onder de aanwezigen. Of de toeristenbelasting niet kan worden afgeschaft,
maar helaas: nee. Waarom die quotering? Men hoopt wildgroei tegen te
gaan. Er is een veelheid aan beleid: bij
het geven van een impuls aan toerisme, dan álle ruime geven, helaas is het
provinciale streekplan beperkend.

Zone 3 tenslotte is het overig landelijke gebied. Diverse mogelijkheden/kansen worden genoemd: Recreatiewoningen/recreatieappartementen, Kleine Campings (Minicampings), Overige
kampeervormen inclusief campers,
Bed & Breakfest, Groepsaccommodaties, Trekkershutjes, Stacaravans en
Chalets. Toch is er gekozen voor een
meer terughoudend beleid dan in zone 2. Met name voor de mogelijkheden voor minicampings, waar de ontwikkelingen worden gekoppeld aan
(voormalige) agrarische bedrijven.
Daarnaast moet worden voldaan aan
randvoorwaarden, zoals het hebben
van een Bedrijfsplan, een Inrichtingsplan en eventueel een Verevening. Bestaande recreatiebedrijven/landgoederen moeten een toekomstvisie opstellen als basis voor verdere ontwikkeling.
In de pauze werd naast het nuttigen
van een drankje, de gelegenheid gegeven om een vraag op een formulier te
schrijven. Deze vragen werden direct
behandeld door de projectleden van
Bureau van Droffelaar en de heer Aal-

Over de zonering werden diverse vragen opgeschreven, waar de heer Aalderink nog schriftelijk op terug komt.

Naar winterkamperen op een natuurkampeerterrein, komt steeds meer
vraag. In eerste instantie zei Henk Aalderink “Grijp je kans!” Toch moet
eerst het vergunningentraject goed
worden bestudeerd.
Over een molen kwamen ook reacties
los. Want de betreffende molen heeft
een burger- en agrarische bestemming
en valt zo in een ander kader. Het is
niet (voormalig) agrarisch, maar wel
agrarisch gerelateerd, als bijvoorbeeld
toeleveringsbedrijf.

Slot conclusie: ‘Het moet van buitengewone kwaliteit zijn!” De Nota ligt
zes weken ter inzage op het Gemeentekantoor en is het te lezen op
www.bronckhorst.nl.

De gestelde vragen werden direct behandeld door projectleden van Bureau van Droffelaar
en de heer Aalderink.

Waar zijn de kleurkanaries en Japanse Hozo's?

DE VERSLAGENHEID IS
GROOT IN STEENDEREN
Maandagavond 12 februari
2007, tussen 18:00 en 19:30
uur zijn zonder toestemming 35 kleurkanaries en
Japanse Hozo’s met kweeknummer R 137 op een dieronvriendelijke
manier
meegenomen.

Een lege volière was het resultaat.

Achtergelaten zijn alleen
jonge vogels en bevruchte
nestjes.

In de vorige editie stond een artikel over Nieuw bestuur Stichting
Peuterspeelzalen Bronckhorst.
Tijdens die bijeenkomst is het logo
van de nieuwe stichting gepresen-

teerd. Dit logo, met als kenmerken bijenkorf en bijen, zal het beeldmerk
worden van de samenwerkende peuterspeelzalen. Per abuis ontbrak de foto bij het artikel. Wij maken dit alsnog
goed om de foto af te drukken!

Een zonder toestemming geopende volière, nu zonder kleurkanaries en Japanse Hozo’s!

Bij de politie Zelhem is aangifte gedaan. Personen die
vogels krijgen aangebonden met kweeknummer R
137, gelieve zich te melden
bij de politie Zelhem, telefoon 0900 8844.

BLOEMENDAAL & WIEGERINCK

APPELKANEEL
VLAAI

accountants en belastingadviseurs
Het adres voor een deskundige dienstverlening ten aanzien van o.a.:
•
•
•
•

KLEIN

PEREN
CAKE

MAIS
BROOD

NU

NU

70

6.
50
10.

€

persoonlijke advisering;
accountancy;
salarisadministratie;
fiscaliteiten.

GROOT

€

€

3.25

1.60

p.st.

De enige echte

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.

€

ZWANENHALZEN
volgens origineel recept
De Echte Bakker Dat proef je!

De Echte Bakker
Aanbiedingen zijn geldig van 26 febr. t/m 3 maart.

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

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

UITSLAG VERLOTING
Het bestuur van Stichting Kranenburgs Carnaval wil alle
vrijwilligers en sponsoren bedanken, mede door uw inzet
was het mogelijk om er een geslaagd feest van te maken.
WINNENDE NUMMERS VERLOTING:
154
712
985
510
858
989
511
880
1011
529
890
1050
531
901
1053
539
909
1149
609
924
1156
678
975
1200

WERELD
VROUWENDAG
8 maart

De Vrouwenraad en Amnesty afdeling Vorden
organiseren samen:
VROUWENDAG met als thema

‘Vrouwen op de vlucht’
De bekende schrijfster uit Vorden
Martine Letterie
vertelt over haar boek
‘Scherven in de nacht’

Iedereen is van harte welkom
8 maart Dorpscentrum, 20.00 uur
De toegang is gratis.
Inlichtingen: (0575) 55 16 88

Schadeherstel
aan alle merken onder garantie
Industrieweg 19, 7251 JT Vorden - Telefoon (0575) 55 25 32
NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
CAROSSERIEBEDRIJF

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

De sterrenhemel in maart
Jaarvergadering
H.S.V de Snoekbaars
Totale maansverduistering zaterdag op zondag 3/4 maart. In de
nacht van zaterdag op zondag, 3 en
4 maart heeft een totale maansverduistering plaats die in heel Europa te zien zal zijn. Om 22.30 u komt
de maan de kernschaduw binnen
en de totale verduistering zal ongeveer om 23.44 uur beginnen en zal
1 uur en 14 minuten duren.
DE PLANETEN
Venus is een mooie opvallende 'avondster', duidelijk zichtbaar in het westen.
Vanaf 14 maart gaat de planeet meer
dan drie uur na de zon onder. Saturnus de planeet met het prachtige ringenstelsel is 's avonds te zien, dichtbij
het sterrenbeeld de Leeuw.
In Nederland zal weer veel aandacht
besteed worden aan de sterrenkijkdagen en wel bij Phoenix op 3 en 4 maart
op zaterdag van 13 tot 17 uur en
s'avonds de normale open avond en
zondags van 13 tot 17 uur. Er worden

lezingen gegeven en men kan zijn eigen kijker meebrengen en daarover
evt. uitleg krijgen. Tevens wordt een
kleine show van kijkers opgezet. Op
zaterdag wordt duidelijk uitleg gegeven over de maansverduistering van
die avond. Tevens wordt overdag met
zeer speciale apparatuur naar de zon
gekeken. Wat is er dan op de zon te
zien? Zonnevlammen en zonnevlekken, iets heel bijzonders om met eigen
ogen de activiteit op de zon waar te nemen.
In maart is sterrenwacht Phoenix, Vordenseweg 6 te Lochem, voor iedere belangstellende geopend op zaterdagavondavond. Aanvang van het programma voor jong en oud, ca. 20.00
uur en duurt tot ca. 22.30 uur. De
telescopen worden zomogelijk, als de
bewolking meewerkt, op de sterrenhemel gericht. Voor groepen zijn andere
dagen mogelijk na afspraak. Inlichtingen tel. (0573) 25 49 40. Zie ook:
www.sterrenwachtphoenix.nl

Van links naar rechts W. Vreeman, J. Groot Jebbink, A. Vruggink en J. Besselink
Op disdag 20 februari hield de snoekbaars haar jaarvergadering het was
een goede en gezellige vergadering. Nadat voorzitter Jan Groot Jebbink de
vergadering had geopend werden de hoogte punten nog een keer duidelijk uitgelegd.

De fusie Federatie van de oude IJssel is
bijna een feit, per 1 april stappen we
over naar federatie Midden Nederland. Over de nieuwe vispas voor senioren en jeugd werd alles ook nog een
keer duidelijk uitgelegd. Het afgelopen jaar werden er diverse goede resultaten behaald tijdens het wedstrijd
vissen. Zowel de jeugd als senioren deden het zeer goed. Bij de jeugd werd
Nick ten Have kampioen. Bij de senioren werd Jan Groot Jebbink ongesla-

gen kampioen. Bij de korpswedstrijden van de Berkel is de jeugd 2de geworden. En het senioren korps werd
1ste zie foto. Aan het einde van de vergadering werd door Rinus Ilbrink nog
een mooie film over de Berkel gedraaid.
Nadat alle vrijwilligers werden bedankt voor de bewezen diensten werd
de vergadering gesloten en ging iedereen weer met een tevreden gevoel
naar huis.

Zwemkampioenen
met lange adem

Tatjana Polman is geboren en getogen
in Sint Petersburg en woont ongeveer
25 jaar in Nederland. Zij heeft Russische cultuurgeschiedenis gestudeerd
en organiseert en begeleid cultuurreizen naar Rusland. Zij is een boeiend
vertelster en stelde de zaal veel vragen
over de Russische en Nederlandse geschiedenis. In 1703 is Sint Petersburg
door Tsaar Peter de Grote gesticht in
een moerassig deltagebied. Hij had de
kunst van de Hollanders geleerd, omdat hij daarvoor in de Zaanstreek
heeft gewoond.
Sint Petersburg was een strategisch
punt en een nieuwe havenplaats. Dit
in tegenstelling tot de vroegere noordelijke havenstad Arhangelsk, welke 8
maanden door de vorst niet toegankelijk was.
Elke adellijke Rus kreeg van Peter de
Grote het bevel in dit nieuwe gebied
mooie paleizen te bouwen met behulp
van Nederlandse architecten. De russen mochten geen Russische kleding
dragen en mochten geen baarden dragen. Deden ze dit toch dan moesten ze
daarvoor belasting betalen.
Er waren veel Russische boeren, soldaten en krijgsgevangenen die deze stad
hielpen bouwen.
Er werden prachtige dia's getoond van
de Peter en Paul-kathedraal met dui-

delijk een Nederlandse toren. Vele
dia's volgden met prachtige paleizen
en bouwwerken volgden. De kerk is
Russisch orthodox en afkomstig van
het Grieks- orthodox (Byzanthium). De
rus pronkt graag met zijn pracht en
praal. Daarom vindt men in veel van
deze gebouwen bladgoud aangebracht.
Ook een belangrijk paleis is het grote
museum Hermitage, bestaande uit 5
paleizen en 400 zalen. Hier zijn 24 bijzondere Rembrandts tentoongesteld.
Dit is vooral te danken aan Catharina
de Grote, die veel kunstschatten opkocht en in de paleizen bewaarde.
Later zijn bewoners uit Vriezenveen
naar Rusland geëmigreerd en verkochten daar textiel. Deze in de volksmond
"Rusler"genoemd hebben daar een
groot vermogen mee vergaard. In het
Kirow-theater worden belangrijke balletvoorstellingen gehouden.
De ballerina's dansen met hun ziel en
bewegen zich met "vleugels". Aan de
boeiende verteltrant van Tatjana Polman kwam geen einde. Zij heeft nog
vele andere onderwerpen in petto, zoals over de Russische kerk, vroeger en
nu en de Russiche kerst.
Ook had ze Russiche voorwerpen (souvenirs), boeken en platen uitgestald,
die de nodige belangstelling trokken,
zowel in de pauze als na afloop van de
lezing.
Zij kreeg van de aanwezigen als dank
een hartelijk applaus en een dankwoord van de voorzitter. De voorzitter
peilde de mening over een te houden
uitstapje; hiervoor bleek een redelijke
belngstelling.
Op de volgende bijenkomst op 22
maart zal de heer Huttinga uit Apeldoorn spreken over "Gekroond wild"In
de Kroondomeinen rond Het Loo.

2 ZWEM-P.R.'S NIENKE
Bij een zwemcircuit wedstrijd van de
Nebas.Nsg heeft Nienke Braakhekke
van de Berkelduikers uit Lochem drie
eerste plaatsen gehaald in haar klasse
voor visueel beperkte zwemmers. Op
18 februari voldeed ze aan de verwachtingen door naast haar 1e plaatsen ook
nog 2 persoonlijk records te zwemmen. De 100m rugslag zwom Nienke
in 1.48.43, de 100m wisselslag ging nu
in een nieuwe besttijd van 1.39.89 en
de 200m vrije slag werd nu verbeterd
tot 3.28.65. Daarmee zwom ze maar
liefst 9 seconden van haar tijd af.

Bridgen

VORDENSE BRIDGECLUB
Uitslagen maandag 19 februari
Groep A:
1 Mw. v. Druten/Mw. Hulleman 70,42%
2 Mw. Hendriks/Dhr. Bergman 59,03%
3 Mw. Hoftijzer / Dhr. Hoftijzer 50,00%
Groep B:
1 Mw. Wortel/Dhr. Spreij 60,94%
2 Mw. van de Ven/Dhr. Feij 60,42%
3 Dhr. Veenhuis/Dhr. Schipper 56,21%
Groep C:
1 Dhr. den Ambtman/Dhr. Kip 59,58%
2 Mw. Oldenhave/Mw. Stehmann 54,17%
3 Mw. de Greef/Dhr. de Greef 53,75%

Woensdag 21 februari
Groep A:
1 Mw. Webbink/Mw. Simonis 64,06%
2 Dhr. Vruggink/Dhr. v.d. Veen 61,46%
3 Mw. van Gastel/Mw. Hendriks 55,73%

Groep B:
1 Mw. Lamers/Kip 66,39%
2 Dhr. Wagenvoorde/Holtslag 64,31%
3 Mw. van Manen/Mw. Bouman 56,71%

'Café Chantant'

Talrijk PCOB-publiek
volgt Nederlandse
sporen in Sint Petersburg
Tijdens de maandelijkse bijeenkomst van de PCOB afdeling Vorden hield mevr .Tatjana PolmanGorlova uit Bennekom een spreekbeurt met dia's over "Nederlandse
sporen in Sint Petersburg. Voorzitter Jan Olthaar kon een groot aantal belangstellenden welkom heten, waaronder vele gasten, zelfs
uit Doetinchem. Deze hadden de
aankondiging op de PCOB-website
gezien, waar sinds kort ook het
Vordense nieuws valt te lezen.

Zwemmen

Bij de Gelderse Lange Afstand Kampioenschappen zijn Daan en Luuk Nijland kampioen geworden in hun leeftijdsgroep op respectievelijk de
400m wisselslag en 400m vrije slag. De zwemmers van de Berkelduikers uit
Lochem hadden daarvoor 6.45.20 en 6.05.80 nodig. Voor Daan een verbetering z'n persoonlijk record met 2 seconden en voor Luuk met 10 seconden.
Vordenaar Niels Tjoonk behaalde zelfs
2 medailles bij 11-jarigen. Op de 400m
vrije slag werd hij tweede van Gelderland in 5.58.45 en op de 800m vrije
slag derde in 12.12.55. Merel Wilgenhof scoorde een bronzen medaille op
de 800m vrije slag in 11.43.70 (pr met
17 sec.). Op de 400m vrije slag in
5.33.82 (pr met 7 sec.) werd ze net 4e.

De overige deelnemers zwommen ook
prima persoonlijke records. Judith
Wentink, 400m vrije slag 5e in 6.41.24
(pr met 20 sec.), Marlieke Scholten,
400m vrije slag 6e in 6.44.92 (pr met 15
sec.), Thomas Achtereekte, 400m vrije
slag 10e plaats in 6.48.40 (pr met 17 seconden) en Sanne ten Have, 800m
vrije slag 6e in 10.44.51 (pr met 13 sec.).

Vo e t b a l
VV VORDEN
Zaterdag 24 februari
Gaz. Nieuwland A1D - Vorden A1 1-1
Vorden B1 - FC Eibergen B1
1-2
Vorden B2D - Enter B2
3-4
Warnsveldse Boys C3 - Vorden C2 3-3
SBC '05 C2 - Vorden C3
6-2
Vorden D1 - Pax D1
1-2
Pax D2 - Vorden D2
1-6
Vorden D3 - Witkampers D3
5-2
FC Zutphen E3 - Vorden E1
0-8
HC '03 E1 - Vorden E2
9-1
DCS E2 - Vorden E3
0-4
Vorden E5 - DZC '68 E8
3-2
VIOD F7 - Vorden F1
1-3
Vorden F3 - Kilder F3
6-4
Vorden F4 - Harfsen F2
11-1
DZC '68 F7 - Vorden F5
10-0
Ulftse Boys F5 - Vorden F6
12-0

Zaterdag 3 maart
15.00 Vorden A1 - Witkampers A1
14.30 Pax B1 - Vorden B1
13.00 Vorden B2D - Diepenveen B2
14.30 AZC C1 - Vorden C1
13.00 Vorden C2 - Loil sv C1
09.30 Gendringen D1 - Vorden D1
09.00 Vorden D2 - SBC '05 D1
09.30 Almen D1 - Vorden D3
11:00 Vorden E1 - Gendringen E1
11:00 Vorden E2 - Warnsveldse Boys E2
11:00 Vorden E3 - OBW E4
08.30 Warnsveldse Boys E6 - Vorden E4
10.00 Vorden E5 - Be Quick Z. E3
09.00 Vorden F1 - DZC '68 F2
08:45 FC Zutphen F4 - Vorden F2
09:00 DZC '68 F4 - Vorden F3
11:30 Witkampers F4 - Vorden F4
09.00 Vorden F5 - Zelos F6
10.00 Vorden F6 - DZC '68 F8

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

Zondag 4 maart
14.00 Vorden 1 - RKZVC 1
10.30 Doetinchem 2 - Vorden 2
10.00 Dierense Boys 3 - Vorden 4
09.30 Vorden 5 - Baakse Boys 4

Afg.
Afg.
Afg.
Afg.

Josee van der Staak

Op 11 maart wordt in het kader van
KunstZondagVorden een café chantant gehouden. Josée van der Staak zal
Engelse, Franse en Nederlandse chansons zingen en begeleidt zichzelf daarbij op gitaar. Het programma is opgebouwd uit drie thema's: 'herinnering',
'liefde' en 'dromen'. De liedjes zullen
hier en daar ondersteund worden
door gedichten van Steven van Campen. Wilt u meer weten over Josée, kijk
dan op www.adagiojvdstaak.com
U bent vanaf 17.00 uur van harte
welkom in zaal 'Het Stampertje' van
het Dorpscentrum. Reserveren is niet
mogelijk.

Vo l l e y b a l
Dinsdag 13 februari uitslagen
't Peeske D3 - Dash D6: 4-0
Zaterdag 17 februari
Overa MA1 - Dash MA1: 0-4
Zaterdag 3 maart
10.00 The Phantoms JC1 - Dash JC1
11.30 Dijkman WSV MB1 - Dash MB1
12.30 Longa '59 MB1 - Dash MB2
13.30 Dijkman WSV MC3 - Dash MC2
14.30 Sparta D5 - Dash D6
14.30 Sparta MC1 - Dash MC1
15.00 Doc.St. Orion H5 - Dash H1
17.00 Victoria H4 - Dash H2
17.00 Volga D4 - Dash D5
11.30 Dash circ. 1 - Gorssel 2
15.00 Dash D4 - Dijkman WSV D4
15.00 Dash D2 - Havoc D2
17.00 Dash D3 - Avanti D1
17.00 Dash D1 - Doc.St. Orion D2

Donderdag in Vorden:

Gratis* ruit repareren

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
hulpbehoevenden 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. De aanvang is 14.00 uur.

Oud Vorden
De vereniging Oud Vorden krijgt dinsdag 27 februari bezoek van dr.ir. J.A
Hendrikx uit Rozendaal. Hij zal die
avond in zaal Bakker een dialezing

houden over ‘ De geschiedenis van de
Europese tuinkunst o.a. folly’s, ijskelder en oranjerieën’. Aanvang 20.00
uur.

'Scherven in de nacht'

Wereldvrouwendag
De Wereldvrouwendag die donderdag 8 maart in het dorpscentrum
te Vorden wordt gevierd, wordt georganiseerd door de plaatselijke
Vrouwenraad en de werkgroep Vorden van Amnesty International.
Het thema van deze bijeenkomst
luidt ‘Vrouwen op de vlucht’. Kinderboekenschrijfster Martin Letterie zal deze avond citeren uit haar
boek ‘ Scherven in de nacht’.
*Gratis Voorruit Repareren en Ruit
Inspecteren vanaf WA+
Een sterretje zit er zo in. Vroeger knalden de ruiten er in zijn geheel uit. De
huidige gelaagde ruiten doen dat weliswaar niet, maar scheuren veelal in
een later stadium alsnog door, ook
nog na één of twee jaar! Dat betekent
uiteindelijk toch weer een tijdrovende
ruitvervanging en het betalen door
verzekerde van een eigen risico van
normaal ¤ 136,-. Echter, bij een WAPlus, WA-Extra, Casco of All-Risk verzekering is harsreparatie van de ster vrijwel altijd zonder kosten. Sterreparatie
is daarom veel aantrekkelijker dan
vervanging! Verzekeraars hebben dan
ook voorkeur voor harsreparatie boven vervanging.
Technisch Onderzoek: Vorst + Pekel
geeft 3000 maal grotere doorscheurkans!
Op gelijmde voorruiten staan enorme
spanningen. De stijfheid en daarmee
de sterkte van de carrosserie wordt
voor 40% bepaald door een goede, verlijmde voorruit. Een zwakkere voorruit betekent dus een zwakkere auto.
Breuken in het glas verzwakken de
voorruit. Water en zout in breukjes
zetten uit bij nachtvorst en zorgen
voor grote spanningen, die doorscheuren van de voorruit veroorzaken. Ook

het dichtgooien van een deur (luchtdruk) veroorzaakt extra spanning. De
kans op doorscheuren is meer dan
50% (!). Tijdige reparatie van een ster is
daarom zeer aan te raden: laat de ruit
niet barsten! Bent u voor ruitschade
verzekerd en wordt u doorverwezen
naar een ruitschadespecialist, dan
kunt u bij Automark terecht. Automark werkt voor iedereen die voor
ruitschade verzekerd is en stuurt de
rekening rechtstreeks naar de verzekeraar. Voor de klant zijn er geen kosten
of moeite verbonden aan ruitreparatie. De klant betaalt geen eigen risico
en heeft geen no-claim verlies (bij Centraal Beheer particulier geldt een afwijkende regeling). Automark gebruikt voor reparatie de meest moderne harsinjectie-methode en geeft op
alle reparaties levenslange garantie!
Bij ruitreparatie moet de laatste groene kaart worden meegebracht voor de
juiste verzekeringsgegevens.
Goedkoop Kenteken Graveren
Graveren van het kenteken met NL in
alle ruiten kost tegenwoordig slechts
€ 15,- per auto, inclusief twee waarschuwingsstickers. Voor € 5,- extra
wordt een speciale reflectielaag over
de gravures aangebracht, waardoor de
gravures bij regen en 's avonds goed
zichtbaar blijven. Graveren helpt te-

gen diefstal: wil een dief een gestolen
auto verkopen, dan moet hij alle ruiten met het oorspronkelijke kentekennummer vervangen!
Gratis Voorruitinspectie op de parkeerplaats van de Markt aan de
Dorpsstraat
Deze week komt de Mobiele Service
van Automark in Vorden voor een actie Ruit Repareren / Kenteken Graveren. Op verzoek van de klant wordt de
voorruit ter plekke gratis gelnspecteerd en krijgt men een deskundig en
vrijblijvend advies m.b.t. eventuele beschadigingen.
Men hoeft niet van te voren een afspraak te maken: voor Voorruitinspectie of Ruitreparatie meldt men zich direct bij de reparateur. Reparatie van de
voorruit is voor WA-Plus, WA-Extra,
Casco en All-Risk verzekerden geheel
zonder kosten. Voor de juiste verzekeringsgegevens moet bij reparatie wel
de laatste groene kaart worden meegenomen. Klaar terwijl u wacht/winkelt!
Donderdag 1 maart kunt u terecht
van 09.00 tot 17.30 uur op de parkeerplaats van de Markt aan de
Dorpsstraat. Bij regen kunt u rustig in de auto blijven zitten. Let op
de gele tent van Automark.

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. Hij is voorzitter van het Platvorm Lichthinder en
brengt lichtvervuiling in Nederland in
kaart. Rick Romp zal verspreid over de
middag vast vooruitblikken op de
maansverduistering.
Op zondagmiddag om 14.00 uur laat
Maurice te Plate zien hoe de aarde
vanuit de ruimte wordt bekeken. Hij is
werkzaam bij de ruimtevaartorganisatie ESA. De zondag zal verder 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.

Martine beschrijft in haar boek de gebeurtenissen die plaats vonden na de
beroemde of beter gezegd beruchte
nacht van 9 november 1938. Toen werden in Duitsland duizenden ruiten ingegooid van Joodse winkeliers. Alleen
maar omdat ze Joods waren.
In het boek beschrijft Martine Letterie
hoe ‘ene’ Jacob en zijn ouders proberen het vreselijke regime in Duitsland
te ontvluchten. Uiteindelijk kwam hij
terecht in het Centraal Vluchtelingenkamp Westerbork. Zoals bekend vonden van daaruit de transporten naar
de verschillende vernietigingskampen
in Polen en Duitsland plaats, waarvan

Wereldgebedsdag
Op vrijdag 2 maart zal in het
Withmundi gebouw in Wichmond
s ávonds om 20.00 uur Wereldgebedsdag gehouden worden.
Een wereld gebeurtenis...... Want de
eerste vrijdag van maart gaat het gebed de wereld rond.......ieder jaar opnieuw..... ongeveer 170 landen doen
mee.....honderd duizenden voelen
zich door gebed verenigd..... Thema
van deze avond zal zijn: Verenigd onder Gods Hoede. Het thema is dit jaar
uitgewerkt door vrouwen uit Paraquay. U allen zowel mannen als vrouwen worden uitgenodigd.

Orgelvesper
in Dorpskerk
Op zondag 4 maart a.s., de tweede
zondag in de Veertigdagentijd, is er
om 17.00 uur een orgelvesper in de
Dorpskerk.
Organist is Wilbert Berendsen, cantororganist van de Lambertikerk te Zelhem.
Hij speelt een aantal fraaie 17e-eeuwse
stukken, onder andere een Preludium
van Dieterich Buxtehude (die dit jaar
300 jaar geleden overleed), en een
prachtig Magnificat (lofzang van Maria) van Matthias Weckman.
Tussen de lezingen, samenzang, gebeden en stiltemomenten door klinken
ook enkele psalmbewerkingen. De
vesper duurt ongeveer 40 minuten
en iedereen is van harte welkom op
dit extra rustmoment op weg naar
Pasen.

Auschwitz wel de bekendste is. Vanuit
Westerbork werden in de oorlogsjaren
107.000 duizend joden naar de vernietigingskampen getransporteerd.
Slechts 5000 joden overleefden de
kampen, waaronder de beide hoofdrolspelers in het boek ‘Scherven in de
nacht’.

Martine Letterie: ‘ Over Kamp Westerbork zijn in de loop der jaren tientallen boeken verschenen, echter allemaal boeken voor volwassenen. Geen
jeugdboeken over Westerbork. Ik ben
blij dat ik de kans heb gekregen om dit
boek te schrijven’. Afgelopen november werd het kinderboek in het bijzijn
van talrijke genodigden, onder wie
personen die Auschwitz hebben overleefd, op indrukwekkende wijze in het
voormalig kamp Westerbork gepresenteerd. De bijeenkomst Wereldvrouwendag in Vorden begint 8 maart om
20.00 uur. De toegang is gratis en bovendien staat de koffie klaar.

De organisatie wijst er met nadruk op
dat iedereen deze avond van harte
welkom is.

Badminton
FLASH
De afgelopen week kwamen er twee
teams in het strijdperk.

JEUGDTEAM
Het jeugdteam speelde tegen het onderaan staande Wehl. Gespeeld werd
door Bart Tiessink, Carlos Waenink, Ilse van Dijk en Vera Velhorst. Alle partijen werden in twee sets gespeeld.

Er werden er zeven makkelijk gewonnen en één net verloren. Door dit resultaat eindigt het team op de tweede
plaats. Een goede prestatie.
Flash - Wehl: 7-1.

HERENTEAM
Afgelopen zondagmorgen was de laatste wedstrijd van het seizoen voor het
herenteam. Zij moesten naar Doetinchem toe. Gespeeld werd met de volgende spelers: Emiel Laarveld, Vincent
van Hal, Theo Huntink en Niels Lijftogt. Emiel en Niels wisten hun enkelpartij te winnen.

Vincent en Theo kwamen net te kort.
Dus na de enkelpartijen stond het 2-2.
Dus de dubbels zouden spannend worden. Emiel en Niels speelden de eerste
dubbel en wisten in de verlenging net
te winnen, met de standen 25-23 en
24-22. Vincent en Theo maakten er
ook een hele spannende wedstrijd
van. Zij wonnen in drie sets hun partij.
Tussenstand 4-2 voor Flash. De laatste
twee dubbelpartijen waren ook heel
erg spannend. Theo en Niels wonnen
in drie sets en Vincent en Emiel wonnen ook net in drie sets. Hierdoor
kwam de eindstand op 6-2 voor Flash.

Het seizoen werd dus met een erg
mooie en zware wedstrijd afgesloten.
Het herenteam is daardoor op een
vierde of vijfde plaats geeindigd.
Doetinchem - Flash: 2-6.
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Veurjaor in de kop en alles fluit en
zingt. De boern drok ,at ze tenminste neet vaste zit met hun trekker
op te natte grond. De mestputten
zit tot an de rand vol. Opslagkosten
wiet weg kost dik 20 euro de kuub.
Lopend langs de bekke is te zeene

dat de vogels het helemaol ziet zitten. Zo langs het water is de natuur
prachtig. De mensen wilt dan ok
een beste pries betalen veur een
bouwperceel dicht an het water. In
Vorden bunt ze an het steggelen of
er in de omgeving van het olde Sor-

bo terrein ,an de Baakse bekke , nog
een antal flinke dure woningen
meugt kommen. Ja , zonne projectontwikkelaar den zuut de zunne
wal schienen. En d’r bunt best wel
leu met ne dikke portemonee die
wel betalen wilt. Of die uut de eigen

streek komt? De omgeving, de buurte ,die denkt anders oaver die bouwplannen. Ze kiest veur natuur. Het
is altied wear kiezen . Een mooi
stuksken wandelgebied langs het
water mag dat geoffert worden? Ze
zollen d’r andere leuke dinge mee
kunnen doon. In Hengel hebt ze
een mooi park in de buurte van het
bejaarden tehuus. Prachtig veur
jong en old, samen wat rond te kuieren en dat is deur vrijwilligers verzorgd. Zol dat neet kunnen in het
Vordense? Bejaarden hebt ze ok in
Vorden,dat is veur natuur. daor vlak
biej .. Een rondjen wandelen? En
zelfs twee grote scholen . De kindere zollen de diers , in dat te maken
park kunnen adopteern. . De iesbane is dit winter neet gebruukt dat
is jammer maor het hef ok gin geld
gekost.
MAOR HET ZOL EEN PRACHTIG
GEHEEL KUNNEN WEZZEN EEN
SOORT VAN DIERN TUIN MET
WAT KLEIN VEE, EEN PAAR HERTEN EN ZO MEAR.
Een groter anwinst dan nog wear
een paar dure wonten langs het water. An de andere kante richting Lochem ‘Het Grote Veld ‘ dat hebt ze
heilig verklaort en dat mag vulle
geld kosten. De boern die ze veur
millioenen wegkochten en de
grond mot maor ‘ an de natuur terug gegeven worden’. Dat betekend

dat het er ne grote rotzooi wordt
van diesels en zuring. Nog efkes en
ze zet er ne grote afrastering umme
hen en wie mensen meugt er ok
neet mear kommen. Dat deden ze
op de Veluwe ok op wat plaatsen.
Beume die ommewaait bunt ,moi
laoten liggen en stil an laoten verrotten Volgends de ‘deskundigen’
geniet de wurme en de paddesteule
daor van. Onderhollen van het bos ?
De dooie beume en het omgewaaide holt , de rotzooi opruumen ? en
wat old is vervangen ? Dat is neet
neudig is neet ‘natuurlijk’. Het is te
verwachten dat er misschien ne
keare een andere wind geet waaien
uut den Haag. Natuur Monumenten, met zowat een miljoen leden,
ze zorgt allereerst goed veur zik
zelf. Ze kriegt vulle geld uut arfenissen. Drie direkteurn elk een 136 000
euro p.p. bruto an salarus. (De volkskrant) De ‘ Natuur’ steet hoge op de
agenda. Dat mag vulle geld kosten.
Laot ze dan astebleef ok is geld geven an kleine parkjes veur klein en
groot, dichte biej de bewoonde wereld en de gewone mensen en minder geld weggooien an een verzameling dooie dennen in een ‘ Grote
Veld ‘ bos ,waor ai nooit gin wild
mear zeet. Dat wild zit allenig langs
de rande van het bos waor nog wel
geboert mag worden.
De Baron van Bronckhorst.

Fractie van GroenLinks
uitgebreid
Op 22 februari werden tijdens de
vergadering van de gemeenteraad
van Bronckhorst drie nieuwe commissieleden benoemd. Het zijn
Christine Brongers, Ellen Paardekooper en Herman van Rooyen.

“Wat zal dat mooi zijn”?

Chevrolet-dealer Auto-Palace
Doetinchem maakt prijzen Lacetti en
Nubira Stationwagon diesels bekend

Chevrolet breidt haar dieselaanbod in snel tempo uit. Na het debuut van
de common-rail dieselkrachtbronnen in de Captiva SUV en de eerste toepassing in de Epica middenklasse sedan, presenteerde Chevrolet eind vorig jaar ook de Lacetti 2.0 TCDI en Nubira Stationwagon TCDI dieselvarianten. Binnenkort zijn de twee nieuwe diesels op de AutoRAI 2007 te bewonderen en rond die tijd arriveren de Lacetti en Nubira Stationwagon
TCDI ook in de showroom van Chevrolet-dealer Auto-Palace Doetinchem.
Nu al maakt de Chevrolet-dealer uit Doetinchem de prijzen van de 2.0
TCDI-versies van de Lacetti en Nubira Stationwagon bekend.

"De nieuwe dieseluitvoeringen van de
Lacetti en Nubira Stationwagon bieden ons de mogelijkheid om ook binnen de zakelijke markt te groeien,"
verklaart de heer Antoine Linderhof
van Chevrolet-dealer Auto-Palace Doetinchem. "Tot nu toe waren we in dat
segment alleen met onze benzine- en
LPG-varianten actief, maar vanaf nu
kunnen we ook de zakelijke dieselrijder een pasklaar alternatief bieden. Ik
ben er van overtuigd dat de combinatie van een goede prijs/kwaliteit verhouding en de toenemende vraag vanuit de zakelijke markt zal resulteren
in een nog grotere populariteit van de
Chevrolets Lacetti en Nubira Stationwagon."

De 89 kW/121 pk sterke 2.0-liter TCDI
commonrail unit wordt vanaf maart
2007 leverbaar in de twee compacte
middenklassers van Chevrolet, maar
gelnteresseerden kunnen nu al bij
Chevrolet-dealer Auto-Palace Doetinchem terecht voor meer informatie.
Uitgerust met de krachtige dieselmotor (max. koppel: 280 Nm bij 2.000
tpm) accelereren de Lacetti en Nubira
Stationwagon in 9,8 seconden van nul
naar 100 km/u en realiseren ze een
topsnelheid van 186 km/u.
ACTIERADIUS ROND DE 1.000
KILOMETER
Ondanks deze uitstekende prestatiecijfers is de brandstofconsumptie van
de Lacetti en Nubira Stationwagon

Zij zijn al langer lid van de steunfractie van GroenLinks maar gaan vanaf
nu officieel de fractie ondersteunen.

Paasworkshop

diesels zeer gematigd, met een verbruik van slechts 5,7 liter (Stationwagon 6,0 liter) per 100 kilometer
(MVEG). In combinatie met een brandstoftank van 60 liter resulteert dat in
een maximale actieradius van ongeveer 1.000 kilometer.

Christel van den Breemen en Miranda Schier hebben enorme enthousiaste reacties op hun kerstworkshops gekregen. Hierop hebben zij besloten niet tot de decembermaanden te wachten maar dit
nu al een vervolg te geven.

De TCDI zestienkleppen krachtbron is
uitgerust met het meest moderne
common-rail systeem van Bosch, waarin de injectoren de dieselbrandstof bij
een druk tot 1.600 bar in de verbrandingskamers spuiten. Andere belangrijke technische kenmerken van de
SOHC turbomotor zijn de aluminium
cilinderkop, de balansas die zorgt voor
een soepele loop en de standaardmontage van een dieselpartikelfilter.

Pasen nadert, dat betekent weer een
feest om het thuis extra gezellig te maken en voor u de kans om met orginele paas-decoraties voor de dag te komen. Zij geven namelijk op woensdag
21 en donderdag 22 maart vanaf 19.30

"Met de nieuwe diesel zal de Lacetti/
Nubira Stationwagon modelfamilie
naar verwachting nog populairder
worden," vervolgt de heer Linderhof
van de Chevrolet-dealer uit Doetinchem. "Dat valt af te leiden uit het grote aantal Chevrolets Captiva dat als
dieseluitvoering besteld wordt. Met
een aandeel van bijna 70 procent in
Europa is de Captiva diesel duidelijk
de meest gekochte uitvoering in de
modelreeks. Bovendien is ook de Chevrolet Epica inmiddels met een dieselmotor leverbaar en ook daar zien wij
een grote belangstelling vanuit de zakelijke markt."
PRIJZEN LACETTI 2.0 TCDI EN
NUBIRA 2.0 TCDI
Eind maart maken de Chevrolets Lacetti 2.0 TCDI en Nubira Stationwagon
2.0 TCDI voor het eerst hun opwachting in Nederland, tijdens de AutoRAI
2007. Vanaf dat moment zijn de nieuwe dieseluitvoeringen van de compacte middenklassers ook direct volop leverbaar bij Chevrolet-dealer Auto-Palace Doetinchem.

Dit betekent onder andere dat zij tijdens commissievergaderingen het
woord zullen voeren. Ook kunt u hen
regelmatig tegenkomen als vertegenwoordiger van GroenLinks bij diverse
bijeenkomsten en activiteiten in onze
gemeente. Door deze benoemingen is
de fractie van GroenLinks in de gemeenteraad van Bronckhorst aanzienlijk versterkt.

uur een paasworkshop. Op deze workshop kunt u ter plekke kiezen wat u
wilt maken. Keuze genoeg, bijvoorbeeld een paastaartje, windlicht of
stuk opgemaakt met mos, eitjes, veertjes, takjes, e.d. Zij zorgen er in ieder
geval voor dat u weer met een mooi
werkstuk naar huis gaat.
Opgave voor de workshop bij Christel
van den Breemen 0575-572283 / 06
51337396 (afwezig van 21 febr tot 2
mrt) of cbrocante@tiscali.nl of Miranda Schier 0575-442293 / 06 15251499 of
p.schier@planet.nl. U kunt zich opgeven tot en met vrijdag 9 maart.

Uitslag kerstpuzzel
weekblad Contact
1e prijs: € 15,2e prijs: € 12,50
3e prijs: € 10,-

Karin Tiemessen, Brinkerhof 40, Vorden
W. Arentsen, Barchemseweg 29, Ruurlo
K. Weustenenk, Vloed 40, Hengelo

4e t/m 10e prijs: € 5,H.J.Hissink, IJzerhorst 4, Vierakker; W.J. Harmsen, Lindese Enkweg 1, Vorden; M.
Zwaan, Fresiaweg 22, Zelhem; H. Kamperman, Julianalaan 19, Vorden; Annie
Minkhorst, Broekstraat 31a, Hummelo; Mevr. M. Wenneker, Ida Gerhardsingel
115, Zutphen; R. Decanije, Galgengoorweg 7, Vorden; Ron Onstenk, Wichmondseweg 2, Hengelo
UITSLAG KERSTKLEURPLAAT WEEKBLAD CONTACT
1e Prijs: € 15,Lisanne Westerneng, Burg. Vunderinkhof 16a, Vorden
2e prijs: € 10,Marit Pasterkamp, Kastanjelaan 31, Steenderen
3e prijs: € 7,50
Britt Teerink, Vordenseweg 29a, Hengelo

4e t/ 15e prijs: € 5,Aniek Gerritsen, Den Elterweg 108a, Zutphen; Lieke Pastoor, Kleine Dreef 3,
Drempt; Sjoerd Meijer, Frans Roesstraat 1, Gaanderen; Tamara Derksen, De Jongstraat 10, Vorden; Anne Hilge, Singel 16, Hengelo; Evie Langeveld, Stadsheidelaan
3, Doetinchem; Iris Berendsen, St. Bernhardusstr. 15, Keijenborg; Linsey Pardijs,
Mosselseweg 4, Vorden; Kevin Overveld, Hengeloseweg 6, Ruurlo; Weesel Harmsen, Biermanshof 3, Drempt; Milo Wullink, Het Heijink 2, Vorden; Jeremy Bosch,
Larenseweg 4, Vorden
De prijzen zijn af te halen tot en met 16 maart 2007 bij Drukkerij Weevers,
Nieuwstad 30 te Vorden.
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Zeer veelzijdige auto voor messcherpe prijs

Nieuw Nissan Qashqai nu bij auto
Herwers

Adverteren in
NUMMER 8 - 2006

Zaterdag 26 augustus t/m vrijdag 15 september 2006

Uitgave: Drukkerij Weevers B.V., Vorden

Vakantiekrant

Bijna grootste van de wereld

Corso Lichtenvoorde steeds bloeiend
spektakel

Aktiviteiten-aanbod in de Achterhoek,
in samenwerking met
het Achterhoeks Bureau voor Toerisme.
In het voor- hoog- en naseizoen
gratis af te halen bij alle VVV-kantoren in de
Achterhoek

Vraag naar de

informatiefolder
met daarin gegevens over:
- advertentieformaten
- advertentietarieven
- voorbeeldadvertenties
en voorwaarden

dr ukkerij Weevers

Foto Qashqai: Nissan QASHQAI arriveert bij Herwers Nissan Hengelo.
De nieuwe trendsetter van Nissan, de QASHQAI, is nu te bewonderen bij
Nissan-dealer Herwers in Hengelo. De QASHQAI is een compacte crossover
waarin de rijkwaliteiten van een vijfdeurs hatchback en een stoere en ruime SUV samenkomen. De auto biedt het beste uit twee werelden voor een
zeer aantrekkelijke prijs: er is al een Nissan QASHQAI voor 22.345 euro.
'Nissan heeft bij de ontwikkeling van
de QASHQAI geen steen op de andere
gelaten', aldus Jos Herwers. 'Het is dan
ook een volstrekt nieuw model, ontworpen door Nissans designcentrum
in Londen. In de vormgeving zijn kenmerken terug te vinden van de stijlvolle Nissan Murano'.
De QASHQAI heeft een lengte van
4.310 mm en daarmee is hij zo'n 10 cm
langer dan de gemiddelde hatchback.
Daarbij is hij net wat hoger dan een
doorsnee vijfdeurs middenklasse personenauto. Het interieur profiteert
daarvan. De auto is verrassend ruim
en toch heel wendbaar omdat hij met
zijn afmetingen compacter is dan een
gangbare SUV. Bij het nieuwe model is
te kiezen uit drie uitvoeringen, Visia,
Acenta en Tekna. Er is keus uit vier
motoren: twee benzinemotoren (1,6
en 2,0 met 115 en 140 pk) en twee dieselkrachtbronnen (1,5 dCi en 2,0 dCi
met 106 en 150 pk).
Afhankelijk van de gekozen motor,
zijn verschillende transmissies leverbaar. Het aanbod bestaat uit een handgeschakelde vijf- of zesversnellingsbak, een nieuwe zestrapsautomaat en
een Continu Variabele Transmissie
(CTV) die ook handmatig te schakelen

is. De 2,0-litermotoren zijn leverbaar
in combinatie met Nissans vooruitstrevende ALL-MODE 4X4-systeem. Een
intelligent systeem dat bij verlies van
grip automatisch de vierwielaandrijving inschakelt voor extra veiligheid
en stabiliteit.
Speciaal voor de introductie van de
QASHQAI is het Look-pakket voor de
Visia-uitvoeringen samengesteld. Dit
pakket bestaat uit 16" lichtmetalen
velgen, cruisecontrol en mistlampen
en kost slechts 750 euro extra.
Jos Herwers: 'De kracht van de Nissan
QASHQAI zit hem in de veelzijdigheid
en in de complete uitrusting, waarbij
Nissan het accent heeft gelegd op veiligheid en comfort. Het interieur zit
vol handige opbergruimtes en achterin is genoeg ruimte voor bagage. Daarbij is de achterbank neerklapbaar voor
extra ruimte. En: functionaliteit gaat
samen met sportiviteit, want de bestuurder kijkt op een fraai dashboard
dat wel iets heeft van cockpit. De echte dynamische kwaliteiten laten zich
natuurlijk het beste ontdekken tijdens
een proefrit en daarvoor kan een ieder
nu bij ons terecht'.

Vier dames judoschool Leo
Buitink N.K.
Tijdens de Oost Nederlandse selectie
wedstrijden op zaterdag 24 februari jl
hebben zich in sporthal de Haverkamp in Markelo vier dames in drie
gewichtsklasse geplaatst voor het N.K.
door een eerste of tweede plaats te behalen.
Marijke Hengeveld (Zelhem) 2e tot 48
kg; Nienke Kolthof (Groenlo) 1e tot 52
kg; Bernice ter Schegget (Eibergen)2e
tot 52 kg; Aycan Durmusoglu (Lochem) 2e tot 57 kg.
Met een derde plaats werden Jacolien
Theijink (Markelo) -52 kg en Anne ter
Maat (Ruurlo) -63 kg reserve voor de
N.K. titelstrijd in Drachten op 10
maart a.s.

Zaterdagochtend 24 februari wisten
bij de individuele jeugdkampioenschappen tot 12 jaar de volgende judoka's kampioen te worden in hun gewichtsklasse. Bij de meisjes Myrthe
Roesthuis (Ruurlo) tot 32 kg, Nadia Kamel (Beltrum) tot 36 kg. En bij de jongens Luc van Hal (Hengelo gld) tot 27
kg, Timon Schuurmans (Eibergen)
plus 50 kg. Paul Hallers uit Groenlo
werd 3e in de klasse tot 42 kg.
Vorige week zondag werd Myrthe Nagel (Markelo) 2e op een internationaal
judotoernooi in Schiedam en Hilde Jager (Markelo) werd op dit zeer zware
toernooi knap 4e. Op een regionaal
toernooi in Tubbergen werd Anne Salomons (Hengelo gld) 1e.

De prijslijst begint met de QASHQAI
1,6 Visia voor 22.345 euro. Er is al een
vierwielaangedreven versie, de 2,0
Acenta, voor 28.995 euro en diesel rijden is mogelijk vanaf 25.495 euro.

De tiende september is het weer de
jaarlijkse corsodag in Lichtenvoorde. Dit bloemencorso heeft meer
dan een regionale uitstraling. De
organisatoren claimen zelfs, dat
het bloemencorso van Lichtenvoorde het op één na grootste corso ter
wereld is. Het Lichtenvoordse bloemencorso bestaat al 77 jaar en zet
ieder jaar tienduizenden bezoekers uit heel Nederland en de rest
van Europa aan tot enthousiaste
reacties.
Uit onderzoek is gebleken, dat wie
eenmaal het corso te Lichtenvoorde
bezocht heeft, het jaar daarop terugkeert. Vele duizenden trouwe bezoekers zullen ook dit jaar op de tweede
zondag van september weer kunnen
genieten van een b(l)oeiend spektakel,
waarvoor bijna twaalf maanden voorbereiding noodzakelijk waren.
Iedere inwoner van Lichtenvoorde
wordt wel op één of andere manier betrokken bij het bloemencorso.
De honderdduizenden dahlia’s moeten gekweekt worden en er moeten
adresjes elders in ons land of in Duitsland gezocht worden waar ook nog enkele tienduizenden dahlia’s gepoot
kunnen worden. Daarover moeten

Oldtimers
ploegen
Oldtimertractoren, die de landbouwgronden in wedstrijdverband gaan ploegen. Op 9 september is het vanaf 10.00 uur te beleven aan de Stubbelderweg 3 in
Westendorp.

Ta

Dahliacorso van Beltrum
Het 126ste Volksfeest van Beltrum begint op 3 september om 14.30 met
het befaamde bloemencorso. Twaalf wagens met honderdduizenden
kleurige dahlia’s trekken door het dorp, dat dan al in feeststemming
begint te raken vanwege het volksfeest.
Het corso is een enorm bloemenfeest met als grote attractie dat de wagens
vanaf 18.00 uur in het corsopark aan de Avesterweg van dichtbij bekeken
kunnen worden. De corsowagens staan daar een paar uurtjes te pronk. Alle
details zijn dan goed te bestuderen. Er kan dan eveneens in alle rust nogmaals genoten worden van deze bloemrijke kunstwerken.

AANSPANNINGEN EN MOOI GERIJ

I n St a p e n D ra f d o o r
o m ge v i n g va n p a a rd e n d o r p
duidelijke en betrouwbare afspraken
worden gemaakt. Dan moeten de wagens worden ontworpen en vervolgens
worden uitgevoerd. Dit alles vergt veel
maanden van voorbereiding en werk.
Organisatoren en Lichtenvoordse bevolking slagen er nog steeds in om het
corso ieder jaar nog te laten groeien.
Behalve het corso zelf wordt er eveneens voor een omvangrijk en aantrekkelijk voor- en naprogramma gezorgd.
Daardoor krijgt het bloemencorso van
Lichtenvoorde een extra accent. De
corsodag van Lichtenvoorde is dan

Deze ploegwedstrijden met oldtimers worden voor de vijfde keer gehouden. Het terrein heeft een grootte
van 9 hectaren.
Er wordt geploegd in vier categorieën: rondgaand aangebouwd, rondgaand getrokken, heen- en weergaand en tweewieltractoren. Een deskundige jury beoordeelt de ploegresultaten. Leuk om te zien en te beleven en de sfeer van het echte platteland te proeven.

ook al diverse malen geloofd, geprezen en bekroond.
Het corso wordt ook dit jaar ‘begeleid’
door diverse muziekkorpsen en showorkesten. De CorsoKids openen de grote optocht door Lichtenvoorde. Zij krijgen deze eervolle plek in de grote stoet
omdat deze jeugdige corsobouwers de
toekomst van dit wereldberoemde
bloemenfestijn in Lichtenvoorde garanderen.
Het voorprogramma met theater, muziek en kermis begint om 12.00 uur.
De corsostoet start om 14.00 uur.
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rieven en festival op ’s-Gravenhof
Kunst op IJsselkade

Het Gelderse Hengelo is al vele eeuwen het paardendorp van deze regio en zelfs van ons land, want in
vroeger eeuwen kwam men uit
heel Nederland en zelfs vanuit
Duitsland naar de bekende Hengelose paardenmarkten.
Van die paardenmarkten is niet veel
meer over, alleen dan misschien de vele cafés, die Hengelo nog telt. Een halve eeuw geleden waren er dat echter
nog veel meer. Hengelo spreekt echter
op het gebied van paardenkeuringen
nog een geducht woordje mee. Op 26
augustus is er de dag van het Lippizaner-paard. Verder is er op deze dag
naar alle waarschijnlijkheid ook een
keuring van het Dartmoor Pony Stamboek op het terrein De Hietmaat aan
de Zelhemseweg. Op 2 september is er
een premiekeuring van het Friesche
Paard.
De twee paardenbeeldjes in Hengelo
tonen de relatie van Hengelo en het
paard duidelijk aan. Die relatie wordt
op zondag 3 september eveneens goed
zichtbaar. Op deze dag houdt de vereniging van het aangespannen paard
In Stap en Draf een klassementsrit.
Deze rit telt mee voor het Nationale
Kampioenschap. De jurering van de
authentieke aanspanningen wordt
verzorgd door de Nationale Vereniging Traditioneel Gerij. Om 9.00 uur
beginnen de juryleden hun werk op
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Zutphen bruist in het laatste weekeinde van augustus. Er is volop
kunst op de IJsselkade op 27 augustus en gedurende dat hele weekeinde is er een festival rond het ‘s-Gravenhof. Een festival met veel muziek en theater.

tige decor van statige kade en romantische IJssel.

Veel vormen van kunstige creativiteit
komen op deze dag op de IJsselkade
‘aan de orde’. En duizenden mensen
komen er jaarlijks van genieten. De
sfeer en gezelligheid van het kuieren
Op de zondag 27 augustus is dit een langs de kraampjes en de gesprekjes
mooie combinatie met de Kunst op de met de kunstenaars zijn heel apart.
IJsselkade, die de Rotary Club Zutphen
dan voor de veertiende De
keer organi- Daarbij is er voldoende mogelijkheid
Achte om even te zitten, te genieten en alles
seert. Meer dan tachtig kunstenaars
rho
van
teek
latenVak
inwerken.
tonen hun werken in het
schilderach-

gave

terrein De Hietmaat. Een groot aantal
aanspanningen zal hier om 10.00 uur
starten voor een rit door de mooie omgeving van Hengelo. Tijdens de ochtendrit is er om ongeveer 11.15 een
sherry-stop.
Vanaf 12.30 uur verzamelen de aanspanningen zich weer op De Hietmaat
voor de middagpauze en de bekendmaking van de prijzen en de juryrapporten. Dan kunnen de paarden en
hun koetsen van dichtbij bewonderd
worden. De middagrit vertrekt om
13.15 uur. Om 14.30 uur is er een sherry-stop op het Booltinkplein in Keijenborg. Daarna voert de rit weer naar De
Hietmaat, waar de deelnemers om
15.15 uur zullen arriveren.
Tijdens de klassementsrit door de omgevong van Hengelo wordt er op De
Hietmaat een wedstrijd gehouden
voor Dressuur en Vaardigheid. Het
paard staat op 3 september in Hengelo
weer helemaal op de voorgrond.

Trouwen in een echt Kasteel?
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Nieuwstad 30
7251 AH Vorden
Tel. (0575) 551010
Fax (0575) 551086
E-mail: acquisitie@weevers.nl
Internet: www.weevers.nl

Informeer ook naar de gunstige voorwaarden
voor doorplaatsing van advertenties in onze
weekbladen:
Contact Bronckhorst,
Contact Ruurlo,
Weekblad Elna,
Groenlose Gids
en Contact Warnsveld!

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

Info@kasteelvorden.nl
www.kasteelvorden.nl
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Stichting ' Samenwerken Welzijn Bronckhorst' een feit.

Zaterdag 10 maart

Voorzitter Wim Enzerink: 'Een bestuur Kruiswerk Gezondheidsdag
met gezondheidstest,
zonder 'last en ruggespraak'!
bewegings- en leefadvies
"Kruiswerk Gezondheidsdag van
vorig jaar was een enorm succes. Er
was een overweldigende deelname", aldus Anita Smeets, hoofd
diensten van Kruiswerk Oost-Gelderland. "Steeds meer mensen zijn
zich bewust dat gezond leven belangrijk is. Regelmatig bewegen
hoort bij een gezond leven. Op verzoek van velen organiseren we ook
dit jaar een gezondheidsdag waar
bezoekers kunnen deelnemen aan
een gezondheidstest waaruit een
persoonlijk bewegingsadvies en gezonder leefadvies volgt." De gezondheidsdag wordt gehouden in
samenwerking met Sensire en zeven fitnesscentra op zaterdag 10
maart van 9.00 uur tot 14.00 uur.
Bezoekers van de dag kunnen deelnemen aan een gezondheidstest met advies. Leden van Kruiswerk krijgen de
test gratis op vertoon van hun lidmaatschapspasje. Niet-leden betalen
een bijdrage, maar kunnen die dag lid
van de vereniging worden en alsnog
gratis deelnemen.
De test wordt uitgevoerd door deskundige/gediplomeerde medewerkers van
de fitnesscentra aan de hand van een
conditietest, de meting van het vetpercentage, lengte, gewicht en bloed-

Vo e t b a l
SOCII
Uitslagen 25-02-2007
Witkampers 3 - Socii 2 1-1
SHE 6 - Socii 1-0

druk. Het cholesterolgehalte wordt gemeten door een verpleegkundige van
Sensire en voor een vitaminetest en
een gezond leefadvies kunt u terecht
bij diëtisten van Sensire. Op basis van
deze gegevens volgt een persoonlijk
bewegingsadvies, een gezonder leefadvies of doorverwijzing naar een andere deskundige zoals huisarts of fysiotherapeut. Bovendien ontvangt elke
deelnemer een tas vol informatie en
tips over gezondheid en bewegen.

Bezoekers die zich die dag inschrijven
voor een lidmaatschap bij een van de
deelnemende fitnesscentra, krijgen
extra voordeel. Om deel te nemen aan
de gratis gezondheidstest dient u zich
telefonisch aan te melden.
Dat kan tot en met donderdag 8 maart
bij een van de deelnemende fitnesscentra: Sportspalace Zieuwent Sourcy
Center in Lichtenvoorde (0544) 35 22
22, Sport & healthcenter The Chariot
in Eibergen (0545) 47 43 20, Sport en
gezondheidscentrum Van Emden in
Winterswijk (0543) 51 38 78, Fit en gezondheidscentrum Ketelaar Sport in
Ulft (0315)63 19 56, Strada Sports in
Vorden ( 0575)55 34 33, Sportspalace
Doetinchem De Huet in Doetinchem
(0314) 36 17 07. , Wellnesscentre Ryokan de Bronsbergen in Zutphen (0575)
53 84 20.

Programma 04-03-2007
AZC 1 - Socii 1
Be Quick Z. 4 - Socii 2
Gendringen 6 - Socii 3
Socii 4 - De Hoven 4
Keyenburgse Boys 5 - Socii 5

Voorzitter Wim Enzerink zet handtekening
Donderdagmorgen 22 februari hebben bij notariskantoor Klein Burink in
Zutphen, vertegenwoordigers van de
Stichting Welzijn Ouderen (SWO )
Hummelo/ Keppel en Drempt, Vorden
en Steenderen en de nieuw gevormde
stichting Welzijn Ouderen in Hengelo
en Zelhem, een samenwerking getekend in de overkoepelende stichting
‘Samenwerken Welzijn Bronckhorst’.
Zoals inmiddels bekend heeft de gemeente Bronckhorst 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 heeft mede de taak om
in het kader van de WMO, ouderen
een pakket aan voorzieningen te bieden, die hen in staat stellen zo lang
mogelijk, zelfstandig te functioneren
en de regie over het eigen bestaan te
voeren. De gemeente wil één aanspreekpunt hebben, om afspraken
mee te maken over de uitvoering van
het ouderenbeleid in Bronckhorst. De
nieuwe stichting ‘ Samenwerken Welzijn Bronckhorst’ ( SSWB ) bestaat uit
H. van Zuilekom ( namens Zelhem ),
J.H. Wansink ( Hengelo ), M. EggensPostma ( Steenderen ), G.F.C. van Heusden ( Hummelo en Keppel ) en J. BoschVelhorst ( Vorden ). Wim Enzerink uit
Vorden is de ‘onafhankelijk’ voorzitter
van de SSWB.

Alvorens de gemeente Bronckhorst bekend maakte één aanspreekpunt te
willen hebben, hadden de welzijnsorganisaties al reeds contacten met elkaar gelegd. Wim Enzerink: ‘ Een paar
jaar geleden zijn we al eens bijeen geweest om te kijken of er fusiemogelijkheden waren. Gezien de verschillende
achtergronden geen haalbare kaart.
Toen de gemeente Bronckhorst een
feit werd, zijn we opnieuw om tafel
gaan zitten, hetgeen resulteerde in
een soort Platform Welzijn Ouderen
Bronckhorst, in feite de voorloper van
de thans opgerichte SSWB. Wat we be-

ogen? Wel, de gemeente heeft ons gevraagd te willen meedenken over het
te voeren ouderenbeleid. Dat doen we
graag, we hebben de gemeente een nota aangeboden met een visie voor de
langere termijn: 5 tot 10 jaar.

Steeds meer jeugd weet SV Willem
Tell te vinden

In de nota ouderenbeleid van de gemeente komt heel veel van de visie,
die wij destijds reeds als Platform geponeerd hebben, voor. We willen dan
ook blijven meepraten over het te voeren ouderenbeleid. De gemeente heeft
voor 2007 in totaal 300.000 euro uitgetrokken voor het ouderenbeleid. Zie
deze stichting als budgethouder, dus
geven wij aan hoe de budgetten verdeeld moeten worden. Eén van de eerste taken van de nieuwe stichting Samenwerken Welzijn Bronckhorst, is
het maken van een ondernemingsplan. Het streven is dat het plan over
drie maanden klaar moet zijn. Zo
moeten bijvoorbeeld in alle vijf voorgaande gemeenten ( Hengelo, Vorden,
Steenderen, Zelhem en Hummelo/
Keppel )zorgloketten wekelijks acht
uur, operationeel zijn. Deze voorzieningen moeten goed bereikbaar zijn..
Samenwerken Welzijn Bronckhorst is
in een feite een neutrale stichting.
Wim Enzerink: ‘ De bestuursleden in
deze stichting functioneren, zoals dat
zo mooi heet, ‘zonder last en ruggespraak’, met de eigen welstandorganisaties in hun eigen dorpen. Wij zullen
als stichting gaan kijken of er in
Bronckhorst nieuwe voorzieningen bij
moeten komen. Ook op het gebied van
voorlichting en informatie ligt er voor
ons een belangrijk terrein. Vanzelfsprekend zullen we ons richting de politiek ook sterk moeten maken. Verder
is Samenwerken Welzijn Bronckhorst,
de werkgever voor 10 medewerkers ( in
totaal 2,5 FTE ) Met deze werknemers
alleen, zijn we er natuurlijk niet. Alle
welzijnsorganisaties in de gemeente
Bronckhorst ‘drijven’ op vele vrijwilligers. Ik ben van mening dat onze
stichting een hele belangrijke bijdrage
kan leveren aan het gehele te voeren
ouderenbeleid in de gemeente
Bronckhorst’, aldus onafhankelijk
voorzitter Wim Enzerink.

Jesper krijgt zijn diploma.
Bij SV Willem Tell Hengelo Gld is er weer een jeugdschutter geslaagd voor
het basisdiploma luchtgeweer schieten.
Vorige week zondagmorgen heeft Jesper Jansen zijn examen voor het luchtgeweer gehaald. Dit examen is een afsluiting van tien lessen welke bij Willem Tell worden gegeven aan nieuwe
schutters. Iedere keer na een open dag
of weekend is er weer een basiscursus
schieten.
Tijdens deze lessen worden de aspirant schutters de veiligheid en de basisbeginselen van het schieten bijge-

bracht. De lessen worden verzorgd
door gediplomeerd trainer Jan Brink.
Hij is opgeleid om de jeugd te trainen
en te begeleiden. Vooral aan veiligheid
wordt aandacht besteed. De schietsport is nog steeds de veiligste sport en
dit willen we zo houden. Na het behalen van het diploma kan de schutter
lid worden van Willem Tell.
De volgende basistraining gaat komende weken van start. Naar aanlei-

ding van de Open Dagen, welke net
achter de rug zijn, start er binnen enkele weken een basiscursus. Er is nog
beperkt ruimte voor gelnteresseerden.
U mag gerust op zondagmorgen binnen komen lopen. De minimale leeftijd is ongeveer acht jaar. De maximale leeftijd heeft nog niemand bereikt.

Inmiddels is SV Willem Tell weer bezig
met de voorbereiding van het Bronckhorster stratenschiettoernooi, welke
in maart wordt gehouden. Hierover
volgt later meer informatie.

www.contact.nl

Nu ook op internet!
WEEKBLAD

Dus kijk snel op www.contact.nl
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Belastingaangifte 2006!
6OOR HET VERZORGEN VAN UW "ELASTINGAANGIFTE 2006
KUNT U BIJ ONS NA HET MAKEN VAN EEN TELEFONISCHE
AFSPRAAK TERECHT OP DINSDAG

6, 13, 20 en 27 maart
tussen 17.30 en 19.30 uur
Graag polis 2006 ziektekosten meebrengen
"EL ONS KANTOOR IN 6ORDEN    

Donderdag in Vorden:
GRATIS RUIT REPAREREN
*

Let op de gele tent van Automark

Donderdag 1 maart kunt u terecht op de parkeerplaats van de Markt
aan de Dorpsstraat in Vorden en wel van 09.00 tot 17.30 uur
Bij regen kunt u rustig in de auto blijven zitten. N.B.: Kenteken Graveren kost € 15,- per auto.
Voor € 5,- extra kunt u een speciale reflectielaag over de gravures laten aanbrengen, waardoor de
gravures ‘s avonds en bij regen goed zichtbaar blijven: betere preventie. Graveren helpt tegen diefstal:
wil een dief een gestolen auto verkopen, dan moet hij alle gegraveerde ruiten vervangen!

STE R I N VO O R R U IT:
B IJ VO R ST M E E R DAN 50%
D O O R S C H E U R KAN S!
Vrieskou zorgt voor grote spanningen in voorruiten: ijs- en zoutkristallen (pekel!) zetten uit en doen kleine barstjes/sterretjes doorscheuren tot een grote barst.
Volgens technisch onderzoek is de doorscheurkans zelfs meer dan 50%! Dit doorscheuren kan onveiligheid en afkeuring bij de APK tot gevolg hebben. U kunt
dit voorkomen door de voorruit door middel van harsinjectie te laten repareren. Tijdige reparatie voorkomt een dure (eigen risico meestal € 136,-!) en tijdrovende
vervanging van uw voorruit. Laat uw ruit niet barsten! Op alle reparaties: Levenslange Garantie!

* Reparatie van een sterretje / breukje in de voorruit door middel van harsreparatie is voor bijna alle WA-Plus, WA-Extra, Casco en All-Risk verzekerden zonder kosten. Reparatie

is namelijk veel goedkoper dan vervangen! De rekening gaat rechtstreeks naar uw verzekeraar. U heeft geen eigen risico en u heeft geen no-claim verlies (bij Centraal Beheer
particulier geldt een afwijkende regeling). U bent welkom bij de Mobiele Service van Automark, uw specialist in hars reparaties. U moet voor de juiste verzekeringsgegevens bij
reparatie wel uw laatste groene kaart meenemen. Meldt u zich bij aankomst direct voor een gratis voorruitinspectie: u krijgt ter plekke een vrijblijvend en deskundig advies.

*”Reflectielaag”, “Automark”, het “STOP”logo, de kleur “geel”, de “vorm tent” en “Safe Sight” zijn gedeponeerde merken van Automark-Röst
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Bert Veltman volop in training voor sponsortocht

Hengeloër fietst voor de Kankerbestrijding

De stichting ‘Bergh in het zadel voor de Kankerbestrijding’ organiseert in
2007 voor de zesde keer een sponsorfietstocht. Tijdens de laatste tocht in
2003 werd een bedrag van 340.000 euro. bij elkaar gefietst, zie ook
www.berghinhetzadel.nl. Van 12 tot en met 20 mei 2007 organiseert de
stichting een ‘Vijf landentocht’ over een afstand van 1200 kilometer. In samenwerking met het Koningin Wilhelmina Fonds en het UMC Radboud
te Nijmegen heeft de stichting ‘Bergh in het zadel’ gekozen voor een vervolgonderzoek naar borstkanker.
DEELNEMER UIT HENGELO GLD.
Bert Veltman uit Hengelo Gld. al jaren
met de gedachten een keer aan de
tocht mee te doen, sprak hier vaak
over met een deelnemer uit ´s Heerenberg die al een paar keer mee had gefietst.
Door een bijzondere omstandigheid
die Bert al eerder via Contact heeft uitgelegd, neemt hij van 12 tot en met 20
mei 2007 voor de eerste keer deel aan
de sponsortocht.
Als deelnemende fietser dient hij minimaal 1000 euro aan sponsorgelden
bijeen te brengen, maar om het bedrag van 2003 te evenaren is een veelvoud van dat bedrag natuurlijk noodzakelijk.
Bert betaalt zijn eigen reis- en verblijfkosten en een evenredig deel van de
kosten van de organisatie, zodat alle
sponsorgelden voor de volle 100 procent naar het onderzoeksproject gaan
omdat ‘Bergh in het zadel voor de Kankerbestrijding’ dit project heeft geadopteerd.
SPONSORS
Inmiddels hebben familieleden, vrienden, collega´s en enkele bedrijven uit
Hengelo Gld., zoals Pro Wonen, Harmsen Vakschilders, Herwers B.V., AeroFitt, , Goma B.V., T2-architecten en Te
Kulve Hechtsystemen Bert al op voortreffelijke wijze gesponsord.
Ook bedrijven van elders, zoals

Braam/Deloitte en Touche, Politieregio Utrecht, Martin Haan Doetinchem, Lubbers Morgana in Doetinchem en Q-tips droegen hun (sponsor)steentje bij.
Gazelle in Dieren heeft hem een fiets
geschonken en Bert heeft daar zelf
een fors bedrag voor overgemaakt
naar de Stichting Bergh in het zadel.
Voor bedrijven zijn er speciale sponsorpakketten samengesteld, waarover
Bert belangstellenden verder kan inlichten.
Bij vragen kunt u hem ten allen tijde
bellen op 06-51259803.
INTERNETSITE
Op dit moment wordt er nog gewerkt
aan een Internetsite, die via www.bertveltman.nl wel al te bereiken is. Jan
Joost Luimes van ‘JJ Luimes, grafisch
ontwerp en vormgeving’ en Gerbert
Vossers van ‘GEVO-ICT’ hebben Bert
hiermee geholpen. Het is de bedoeling
dat Bert zijn sponsors via deze site op
de hoogte houdt van de ontwikkelingen voor, tijdens en na de tocht.
TRAINING
Om goed beslagen ten ijs te komen
‘overwintert’ Bert in sportcentrum AeroFitt te Hengelo Gld., waar hij wekelijks de spinning- of RPM lessen volgt.
Ook heeft hij al menig tochtje op de
mountainbike gefietst en onlangs is
hij gaan trainen op zijn nieuwe race-

fiets. In de voorbereiding op de tocht
heeft zijn triatlontrainer Harry Ruumpol, die hem ook wekelijks traint bij
AV ‘ARGO’ te Doetinchem, een trainingschema opgesteld. Hier is Bert vol
overgave mee aan de slag.

BIJDRAGE
Wilt u Bert en daarmee natuurlijk het
goede doel ook sponsoren, dan kunt u
uw financiële bijdrage overmaken op
bankrekening 32.66.31.364 bij de Rabobank Bergh o.v.v. ‘sponsorbijdrage/

gift Stichting Bergh in het zadel – Bert
Veltman’

Na het sluiten van de boeken van deze
tocht zal er een accountantscontrole
plaatsvinden.

'De provincie is dichter bij je dan je denkt' !

Statenlid Ria Aartsen uit Vorden: 'Ga 7 maart alsjeblieft
stemmen'

Ria Aartsen: ga stemmen !
Een paar weken geleden kregen de
stemgerechtigde Nederlanders een oproeping voor de verkiezing van de provinciale staten van Gelderland in de
bus met de tekst: woensdag 7 maart
houdt het stembureau in uw district
zitting van s’ochtends zeven uur tot s’
avonds negen uur. Met deze stempas
kunt u in ieder willekeurig stemlokaal
binnen uw gemeente, uw stem uitbrengen. Bent u de stempas kwijt geraakt dan krijgt u een nieuwe als u
zich uiterlijk maandag 5 maart voor
15.00 uur bij de gemeente meldt. Ser-

vice genoeg van de overheid om iedereen op 7 maart aanstaande in het
stemhokje te krijgen’, zo lijkt het.
En toch gaat ongeveer slechts de helft
van de stemgerechtigden die dag
daadwerkelijk naar de stembus, althans tot dusver. Een doorn in het oog
van de politici en met name van hen
die op ‘de lijst’ staan om gekozen te
worden. Ria Aartsen uit Vorden, 5e op
de CDA- lijst en tevens vice- fractievoorzitter, heeft er wel een verklaring voor.
Zegt ze: ‘ Dat de burgers de provincia-

le verkiezingen niet zoveel zegt, komt
mede doordat de dingen die wij doen,
veelal buiten het dagelijks bereik van
de mensen liggen. De burger komt
eerder in aanraking met zaken die de
gemeente betreffen. Toch zou ik een
dringend beroep op iedereen willen
doen, ga alsjeblieft stemmen, want de
provincie is dichter bij je dan je denkt.
Kijk naar de bevoegdheden die bij de
provincie berusten, zoals bijvoorbeeld
de ruimtelijke inrichting van de provincie, ‘hoe ziet Gelderland eruit’. Be-

voegdheid over de provinciale wegen,
rondwegen, toegestane kilometer
snelheid, noem maar op. De provincie
houdt toezicht op de begroting van de
gemeentes. Kijk naar wat de provincie
met haar beleid kan doen voor de
jeugdzorg, de hulpverlening aan de
jeugd ‘, zo zegt Ria Aartsen die daarbij
als voorbeeld in deze regio, de ‘Rentray’ in Eefde, Bakkersinrichting ‘De
Dreef’ in Wapenveld, ‘ De Lichtenvoorde’ stichting voor verstandelijke gehandicapten en dergelijke aanhaalt.
Kijk ook eens wat je als provincie op
milieu- gebied kunt doen. De provincie geeft op velerlei gebied subsidie en
als statenlid gaan we nadien kijken
hoe er in de praktijk met de subsidies
is omgegaan. En vergeet niet, dat de
provinciale staten de 75 leden van de
Eerste Kamer kiezen. De statenleden
kunnen veel doen om de burger bij de
provincie betrokken te krijgen.
Zowel als fractie of individueel, kunnen we een flink steentje bijdragen,
door er op uit te trekken. Ik vind trouwens wel dat de statenleden zich de afgelopen jaren steeds vaker profileren.
Zo heeft onze fractie alle 46 gemeentes in Gelderland bezocht. Dan praten
we met bedrijven en belangenorganisaties. Zelf ga ik er op persoonlijke titel ook tweemaal per week opuit. Ik
merk dat mensen, omdat ze je persoonlijk kennen, sneller geneigd zijn
de telefoon te pakken met vragen over
bijvoorbeeld subsidies of andere zaken. Ik ben er ook best wel trots op dat
ik tijdens de vorige verkiezing in alle
stembureau’s in de provincie stemmen heb gehaald.
Uit de 4100 voorkeurstemmen blijkt
dat veel mensen mij kennen, dat ik
mij heb laten zien. Nee hoor, bij deze
verkiezingen zul je van mij geen poster met mijn afbeelding zien’, zo zegt
Ria Aartsen. Ze zit nog vol ambities en
wil er de komende vier jaren nog vol-

op tegenaan. Aan politieke ervaring
ontbreekt het haar niet. De afgelopen
acht jaren statenlid en daarvoor ruim
17 jaren politicus in Vorden. Raadslid,
fractievoorzitter, wethouder, loco- burgemeester, ze heeft die functies allemaal bekleed. Ria Aartsen nam destijds node afscheid van het gemeentelijke politieke toneel.
Inmiddels vindt ze het statenlid- zijn
een prachtige job. ‘ In het begin was
het allemaal een beetje onwennig. De
contacten met de mensen, zowel op
politiek als ander terrein, moet jezelf
helemaal opbouwen. De komende periode stel ik mij als doel een nog betere jeugdzorg in de provincie. Efficiënter en preventiever werken. Dat ouders en onderwijzend personeel in het
voortraject signalen van kinderen oppakken en vervolgens proberen de kinderen in het goede spoor te houden en
daarbij met name de gemeentebesturen op hun verantwoordelijkheden
wijzen. Waar ik mij ook sterk voor wil
maken: het overeind houden van de
voorzieningen in de kleine kernen.

Neem de gemeente Bronckhorst. We
hebben hier in de dorpskernen circa
zeven buurthuizen. We moeten er alles aan doen dat deze voor de gemeenschap behouden blijven. Wat ook zeer
belangrijk is, zorgen voor betaalbare
woningen voor jongeren. De provincie
heeft daar de komende drie jaar in totaal 20 miljoen euro voor uitgetrokken. Dus aan de gemeentes de taak om
heldere woningbouwplannen in te
dienen. En wat de stemuitslag op 7
maart betreft, wanneer in Gelderland
gemiddeld 55 procent van de mensen
naar de stembus gaat en wat Bronckhorst betreft 70 procent, ben ik tevreden’, zo zegt een strijdvaardige Ria
Aartsen. Overigens wordt het aantal
statenleden van 75 teruggebracht
naar 53. Heeft alles te maken met de
wijziging in de provinciale wetgeving.

Levering van:
- Ophoogzand
- Tuinaarde
- Mengkorrelmix 0-6
- Gebroken puin
- Grind
- (Sier-) klinkers
- Bestratingsmateriaal

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

Uw tuin is
een vakman waard

“Medo geeft de landbouw een karakter!”

Wij helpen U verder met:

MAART 2007
Graag van
tevoren schriftelijk of
telefonisch opgeven.

Contactpersoon:
mevrouw M. ter Horst,
afdelingsleider tto
E-mailadres:
hrs@isendoorn.nl

Isendoorn College
Lage Weide 1
7231 NN Warnsveld
Tel.: 0575 468520

TWEETALIG

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

Al meer dan 25 jaar
Uw Partner in het Groen

GE 250

Elektrische
tuinhakselaar

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

t.w.v. € 45

Kervelseweg 23, Hengelo (Gld.), tel. (0575) 46 26 19

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

Nu bij uw dealer:

ONDER WIJS
V OORLI CHTINGSMIDD A G

Bereikbaar vanaf rotonde Banninkstraat (garage Wassink)

* Bijkomende Recupel-bijdrage: € 1,70 (voor België)
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Weekblad Contact blijft betaalbaar
voor de kleine adverteerder.
Daarom komen wij met verschillende edities
in de gemeente Bronckhorst.

WE BRENGEN UW WONING
WEER HELEMAAL IN TOPCONDITIE

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

www.bulten-techniek.nl

ISENDOORNCOLLEGE

ZONDAG 4 MAART 2007

boomverzorging

Van 15.00 tot 17.00 uur, Lage Weide 1 in Warnsveld
Voor al uw kap & snoeiwerkzaamheden
aan uw boom
Reparatie van alle merken
wasautomaten, koelkasten
en diepvriezers

Meubelstoffeerderij Jansen

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

H.K. van Gelreweg 12
7251 XL Vorden
Telefoon (0575) 55 29 96
Gespecialiseerd in
antieke en klassieke
herstoffering

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

Soms heeft een woning alleen een goede schilderbeurt nodig
om in topconditie te blijven. Een andere keer moet er ook
bouwkundig het een en ander gebeuren. Geen probleem:
we hebben alle vakmensen in huis om uw woning precies
het onderhoud te geven dat nodig is. Alles onder één dak.
Met glasheldere afspraken. Daar worden u én uw woning beter van.

Fabriekstraat 17b - 7005 AP Doetinchem
Postbus 439 - 7000 AK Doetinchem
Telefoon +31 (0) 314 36 92 80 - Fax +31 (0) 314 39 27 72
E-mail info@burgersvanderwal.nl - www.burgersvanderwal.nl

Modeshow

DARTTOURNOOI

voorjaar
2007

Dorpsstraat 10 - Vorden - Tel. (0575) 55 22 43 - www.deherbergvorden.nl

zondag 22 april

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

WOENSDAG 14 MAART A.S.

OPEN BRONCKHORST
DARTTOURNOOI
Aanvang 13.00 uur
Speltype Poule b.0.3
max. 128 spelers
Inschrijfgeld € 5,– p.p.
DOE MEE! Bel (0575) 55 22 43
Super prijzen!

1e show 10.00 uur • 2e show 14.00 uur

KOOPZONDAG
met modeflitsen op
25 maart a.s.

MODEFLITSEN
13.30 uur
14.30 uur
15.30 uur

Kerkstraat 11 • Hengelo Gld. • (0575) 461 235

Graag presenteren wij u in twee shows
onze nieuwe voorjaarscollectie.
Vertrouwde mode in trendy vormen,
uitgevoerd in modieuze klassieke kleurstellingen
en hippe combinaties.
U bent van harte uitgenodigd!
Tot ziens bij

• Het adres voor al uw auto-onderdelen,
banden, accu’s, enz.
• In- en verkoop van auto’s en aanhangers.
• Keuze uit diverse goedkope auto’s met APK.
• Tevens ook APK-keuringen, reparaties
en onderhoud.
Bleumkeskamp 10, 7261 AR Ruurlo
Tel. (0573) 45 20 88
Fax (0573) 45 20 80
Zie ook onze website www.atc-nl.nl
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"Ik zocht een
adviseur die
met me
meedenkt"

Op zondag 4 maart a.s.
begint Jachthondenschool
“Banninkhof” in Hengelo
weer met nieuwe trainingen.

PARTYCAFE

Wij trainen op onze hondenschool
jachthonden om mee op jacht te
gaan of jachtproeven/mapproeven
mee af te leggen. Adres: Banninkstraat (achter gemeentehuis)
in Hengelo (Gld). Heb je interesse
kom een keer kijken of bel voor
meer info: Wim Groot Nuelend
(0575) 553970 of (06) 13583267,
Dick Bats (06) 51791004, Manfred
Wenting (06) 23646845.

DARTS
BILJART

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

“Zo’n adviseur zit dichterbij dan u denkt.
Lekker in de buurt en altijd aanspreekbaar.
Bij Memelink & Bergervoet vond ik de juiste
Wichmondseweg 30
7223 LH Baak

mensen. Onafhankelijk, met veel ervaring en
persoonlijke betrokkenheid. Daar ik kreeg wat

Assurantiën en financiële diensten

ik zocht: een advies op maat!”

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

LICENT

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

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

I L DER S B E DR I J
H
F
SC

n
e
s
s
i
n
u
e
T
Henk

GE 250

Elektrische
tuinhakselaar

€ 499,00*
- ACTIE GRATIS OPVANGZAK
t.w.v. € 45

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

Nu bij uw dealer:

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

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

Ongelooflijk veel
MATERIALEN tegen

• Restauratie / Renovatie
• Binnen- en buitenwerk
• Wandafwerking
• Beglazing, enkel en isolerend

scherpe prijzen
en ook nog eens
per stuk verkrijgbaar

Roomstraat 11a • 6996 DX Drempt
Tel. (0314) 38 20 09
Mobiel 06-22149011
E-mail: hteunissen@versatel.nl

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

ALTIJD TIJD VOOR EEN GESPREK

0900-0767

HERBERG

DE GOUDEN LEEUW

5 eurocent p.m.

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

Landbouwmechanisatieen Konstruktiebedrijf

info@herbergdegoudenleeuw.com
www.herbergdegoudenleeuw.com

 WINTERVOORDEEL
Tegen inlevering van deze bon
eet elke 2 e gast voor 1/2 GELD.
Dit geldt zowel in onze Spieserij
als ook in ons a la carte restaurant ’t Pietshuus.
Deze aanbieding is geldig t/m 31 maart
Reserveren voorkomt teleurstellingen

Tevens uw adres voor feesten, partijen en catering

Ter Horst Milieu Varsseveld
voor economisch recyclen

ROLCONTAINERS
Van 240 t/m 5000 liter voor papier of restafval
Informeer eens naar onze scherpe tarieven

Ter Horst Milieu B.V.
Aaltenseweg 58
7051 GV Varsseveld
Tel.: 0315-241883
Fax: 0315-342141
info@terhorstgroep.nl

Wensink Ruurlo BV
Voor ons bedrijf zijn we op zoek naar een

monteur landbouwmechanisatie
Gevraagd wordt:
- kennis van traktoren en machines
- goede motivatie
- zelfstandig kunnen werken
- in bezit van rijbewijs
en een

(leerling)konstruktie-bankwerker
Wat wij bieden:
Afwisselende werkzaamheden in een modern bedrijf met een
brede klantenkring en een passende beloning overeenkomstig
de werkzaamheden.
Sollicitaties graag schriftelijk aan onderstaand adres:
Wensink Ruurlo BV
Haarweg 3
7261 LE RUURLO
of: info@wensink-ruurlo.nl
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Feestelijke heropeningweek Welkoop Toldijk

Bij de entree komt men via de ruime hal met schuifdoren midden in de winkel, om na een rondje langs de actuele en seizoensartikelen bij
de kassa uit te komen.

Een ingrijpende verbouwing is achter de rug. De Welkoop in Toldijk wil
het resultaat graag met een feestelijke heropening vieren en heeft voor
haar klanten van 8 tot en met 10 maart 2007 speciale activiteiten en aanbiedingen in petto: een ‘btw, weg ermee!’ actie, een extra koopavond, een
paardendeskundige, een clown en ballon oplaten voor de kinderen. De officiële heropening zal in kleine kring plaatsvinden op woensdagavond 7
maart.

“De winkel bestaat al 35 jaar met de
naam Welkoop. Vroeger was er bijvoorbeeld pootgoed en noem maar op.
En als de boeren er hun spullen kochten was het goed, zo werd gedacht. Inmiddels komen er lang niet alleen
boeren in de winkel. Er is een enorme
marktverplaatsing geweest de laatste
tien jaar. De winkel is ook niet meer
duur, dat werd lange tijd gedacht. De
organisatie heeft zich hard gemaakt
om een breder publiek te kunnen
voorzien.” Aan het woord is Peter
Weenk, manager en eigenaar van Welkoop Toldijk.
“Wij zitten vanaf 1996 hier, zelf. Daar-

voor zat de Welkoop er al wel, maar
we hebben in ‘96 de winkel overgenomen van de coöperatie,” vertelt Peter.
“De werknemers waren allemaal van
ABCTA, dat was ik ook, we waren dus
altijd al collega’s. Toen werden door
de coöperatie de winkels afgestoten. In
Toldijk hebben mijn ouders en ik de
stap gewaagd en de Welkoop winkel
overgenomen, als zelfstandigen.”
Half september 2006 werd Peter
Weenk eigenaar van het pand. Op 1
november werd direct met de verbouwing aangevangen, na een voorbereiding van zo’n twee jaar. De vergunningen lagen bij de gemeente klaar, dus

niks stond de verbouwing in de weg.
Deze heeft de winteractiviteiten wel
belnvloed, er werden geen uitgebreide
kerstactiviteiten georganiseerd.
Na de oplevering rond half december
kon worden begonnen met het leggen
van de nieuwe vloer. Dit werd in twee
fasen gedaan, een deel van de winkel
moest leeg. Daarna werd de winkel
heringericht en ook het buitenterrein
werd anders ingedeeld. Meer tuinmaterialen, zoals potgrond, werden onder het afdak geplaatst.
In het verleden had elke coöperatie
een winkel, in Steenderen, Baak, Hummelo en ook in Toldijk. Toen hadden
deze winkels geen eigen naam, die
kwam later pas. De coöperaties gingen
later allemaal samen, waarbij gekeken
werd naar het rendement van de winkels.
In Toldijk was de coöperatie van een
behoorlijke omvang en met betere
vooruitzichten.

Geslaagde actie SP-werkgroep
Bronckhorst openbaar vervoer

Op zaterdag 24 februari kwam de SP-werkgroep Bronckhorst in actie voor
beter openbaar vervoer in de gemeente Bronckhorst. De werkgroep kreeg
daarbij ondersteuning van de Provinciale Statenfractie van de SP van Gelderland.

Terwijl de SP zich op provinciaal niveau sterk maakt voor beter openbaar
vervoer in heel Gelderland, richtte de
SP- werkgroep Bronckhorst zich deze
dag helemaal op de bereikbaarheid
van ’t Beeckland. Naast alle mankementen en hiaten in het openbaar vervoer in de gemeente Bronckhorst,
vindt de SP- werkgroep dat de bereikbaarheid van deze middelbare school
de hoogste prioriteit verdient. Een
middelbare school heeft – in tegenstelling tot het primair onderwijs – namelijk een regionale functie en zou daarom ook vanuit de hele regio te bereiken moeten zijn. De leerlingenstroom
die vanuit het westen deze school in
Vorden bezoekt, kan echter niet beschikken over openbaar vervoer. Het is
alom bekend dat de provinciale weg
tussen, met name, Baak en Vorden
steeds meer een sluiproute is geworden voor het gemotoriseerde vervoer,
waardoor deze steeds gevaarlijker
wordt voor fietsers .
Dit was voor de SP- werkgroep zaterdag aanleiding om bij de rotonde in
Baak een ‘bushalte’ te plaatsen met als

opschrift ‘Lijn VMBO‘. Zij wilde op deze manier aangeven dat er een lijndienst moet komen van Olburgen/
Steenderen via Baak/ Wichmond naar
Vorden.
Agnes Lewe, die namens de SP zitting
heeft in de Provinciale Staten, onthulde de ‘bushalte‘. Ook aanwezig was
Alex Mink, eveneens lid van de Provinciale Staten, die het openbaar vervoer
in zijn portefeuille heeft. Na een informatief gesprek met de aanwezige belangstellenden en de SP- werkgroep én
een bezichtiging van de route, kwamen de beide statenleden tot de conclusie dat het onaanvaardbaar is dat
er geen busverbinding is op dit traject.
In een eerder gesprek tussen de SPwerkgroep en de directie van ’t Beeckland was eenzelfde conclusie reeds getrokken.
Deze school wenst niet alleen met het
openbaar vervoer bereikbaar te zijn
voor al haar leerlingen, zij wil ook de
bushalte in het centrum van Vorden
terug. Nu moeten de leerlingen die
wel met het openbaar vervoer kunnen
komen uitstappen bij de bushalte aan

de Horsterkamp. Zij moeten dan deze
hele drukke weg oversteken om bij de
school te komen.
De SP-Statenfractie heeft toegezegd de
problematiek rondom de bereikbaarheid van ’t Beeckland, school voor
VMBO in Vorden op de agenda te zetten van de Provinciale Statenvergadering.

Van de oude voerfabrikant is nu nog
de oude winkel en de enorme loods
over. Het was een centraal punt voor
wat betreft veehouderijbelangen, zoals handel in vee en voer. Toen de coöperatie stopte bleven de winkel en
het voerdepot bestaan. “Vroeger werd
elk zakje gebracht naar de boer toe,
maar dat is niet meer,” legt Peter uit.
“De laatste 10, 15 jaar moeten de boeren zelf de één-verpakking ophalen. Of
per pallet bestellen, dat wordt weer
wel gebracht.”
De Welkoop in Toldijk heeft met een
regio van Zutphen naar Doetinchem,
tot aan de voorkant van Arnhem, de
hoek Velp, Ellecom en Rheden. Daarnaast zijn de passanten, het woonwerkverkeer tussen Zutphen en Doetinchem, belangrijk voor de winkel.
Het sociale aspect van de Welkoop
winkels zit er al van oudsher in. Mensen lopen op het gemak de winkel in,
treffen elkaar en maken een praatje.
Nu de winkel opnieuw is ingedeeld,
moeten ze zich er nog meer thuis voelen. “Mensen uit de stad lopen hier
rustig anderhalf uur rond in de winkel. Dat zijn we van mensen die om de
hoek wonen niet gewend. Daarnaast
hebben we goede buren aan Massink
en Den Bremer. We vullen elkaar goed
aan, wat vooral in het weekend, vrijdag en zaterdag, duidelijk te merken
is. Klanten gaan vaak ook nog even
binnen bij de andere winkel op de rij.
Soms gaan er jongelui voor onderdelen voor de bromfiets naar Massink,
terwijl de ouders dan de Welkoop aandoen.”
De verbouwing is het idee van Peter
Weenk zelf. Wel is de ‘eigen’ architect
erbij geweest die de boel in kaart
bracht, inclusief alle benodigde vergunningen. Deze architect, uit het
Brabantse Oeffelt, is al jarenlang betrokken bij alles wat met de coöperaties te maken heeft, zo ook nu in Toldijk. De verbouwing is gedaan door bedrijven uit de omgeving, de firma’s
Mentink en Arthur Berendsen.
Na deze verbouwing is de Welkoop
Toldijk zo’n 100 vierkante meters groter! Toch kwamen er niet meer producten bij, maar werd de winkel anders ingedeeld: praktischer en economischer. De organisatie, Agri Retail, is
voornemens meer gebruik te maken
van de zogenaamde vrije presentaties,
niet in schappen, maar op tafels.
De entree is zo veranderd dat men
middenin de winkel binnenkomt.
Door gebruik te maken van een hal
wordt tevens weer en wind buiten ge-

houden. De route in de winkel is een
echt rondje door de winkel geworden
voordat je bij de kassa komt en naar
buiten kunt. Daarbij komen de klanten meer producten te zien, waarbij
het actuele materiaal en seizoensproducten steeds vooraan zullen staan.
“Eigenlijk wordt zo het gevoel gegeven, steeds in een andere winkel binnen te komen,” legt Peter Weenk uit.
De BoerenBond- en Welkoopwinkels
hebben een eigen formule. Men is echter vrij om naar wens zaken aan te passen. “Toch is het niet altijd verstandig
om gebruik te maken van die vrijheid.
De kennis is kunde zit toch daar op
kantoor. Over de inrichting is tenslotte goed nagedacht.” Er wordt nu hard
gewerkt om de zaak in te richten voor
de opening die begin maart staat gepland.
Op woensdagochtend 7 maart 2007 is
de winkel geopend tot 13.00 uur. Deze
avond zal de verbouwde en heringerichte Welkoop winkel officieel worden heropend, in kleine kring met familie en medewerkers. Daarna komen
ruim 100 genodigden, vrienden en bekenden, medewerkers van en betrokkenen bij de bouw, de aannemer,
bouwvakkers, schilders, de boekhouder, franchise medewerkers en anderen de opening vieren.
Van donderdag 8 maart tot en met zaterdag 10 maart zijn er voor de klanten speciale activiteiten en aanbiedingen, vermeld in de speciale heropeningsfolder. Het zal duidelijk zijn dat
het een feestweek is! Vrolijke versiering zal de winkel in een feeststemming brengen.

Donderdag 8 maart van 9.00-11.00 uur
is er de actie: ‘btw, weg ermee!’ Klanten krijgen dan 19% kassakorting. Deze avond is er een extra koopavond!
Vrijdagmiddag 9 maart, vanaf 14.00
uur, komt een deskundige van Subli
paardenvoeders om tekst en uitleg te
geven over het assortiment. Daarnaast
kunnen vragen worden gesteld en aan
een prijsvraag worden deelgenomen.
Zaterdagmiddag 10 maart, van 12.0016.00 uur, zal er een clown aanwezig
zijn die voor de kinderen fraaie figuren maakt. “Want de kinderen van nu
zijn de klanten voor de toekomst, die
moet je niet vergeten,” vindt Peter
Weenk. De kinderen kunnen een
kaart halen bij de kassa en ingevuld
aan een ballon knopen. Deze ballonnen gaan om 14.00 uur allemaal tegelijk de lucht in! Het kind waarvan de
ballon het verst komt, krijgt een leuke
prijs.

Verkiezingsdebat in Toldijk
Op woensdag 28 februari vindt in
Café den Bremer in Toldijk het Politiek CAFÉ plaats dat wordt georganiseerd door de PvdA Bronckhorst in samenwerking met de statenfracties van Groen Links, de SP,
de CDA en de VVD. De aanvang is
om 20.00 uur en het duurt tot 22.00
uur.
De PvdA wil op deze manier aandacht
vragen voor de statenverkiezing van 7
maart. De uitslag van deze verkiezing
is niet alleen belangrijk voor de pro-

vincie Gelderland, zij bepaalt tevens
de politieke verhouding in de Eerste
Kamer.
Vijf kandidaat statenleden van de
VVD, CDA, Groen Links, de SP en de
PvdA zullen in debat gaan over de thema’s: Ondernemend Platteland; Wonen; Verkeer en Vervoer; Zorg en
Duurzaamheid.
Weet u nog niet op wie of waarom u
zult gaan stemmen? Kom op 28 februari in Toldijk luisteren naar de verschillende partijen. De toegang is vrij
en de koffie staat klaar.

VVD statenkandidaten debatteren
met bevolking over mobiliteitsplan Achterhoek
VVD statenkandidaten debatteren met bevolking over mobiliteitsplan
Achterhoek. In het kader van de provinciale staten verkiezingen komen
op zaterdag 3 maart de VVD statenkandidaten vergezeld van 1e en 2e Kamerleden op werkbezoek naar Hummelo.
Het bezoek vormt een onderdeel van
een complete toer door Gelderland
van de landelijke en Gelderse VVD statenkandidaten.
Zij zullen onder meer de route rijden
die in het mobiliteitsplan Achterhoek
is voorgesteld en gewezen worden op

het grote knelpunt van de rondweg
om Hummelo.
Daarna zal er vanaf 13.30 tot 14.30 uur
in ’t Hart van Hummelo, Dorpsstraat 1
een hoorzitting plaats vinden en kunnen de bezoekers hieraan interactief
deelnemen.

Voor de VVD Gelderland is één ding
helder: er moet op korte termijn een
gedegen oplossing komen voor de
dorpskern van Hummelo. Op 25 april
staat de Rondweg Hummelo op de statenagenda. Om hierop goed voorbereid te zijn, wil de VVD Gelderland
graag de stem van de bevolking horen.
Wij zien u graag op zaterdag 3 maart
2007 van 13.30 uur tot 14.30 uur bij ’t
Hart van Hummelo, Dorpsstraat 1 om
uw standpunt kenbaar te maken.
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De grootste tegelverkoop in de Achterhoek
van vele merken wand- en vloertegels
De beste kwaliteit tegels,
tegen de laagste prijs.
Alles op voorraad: 40.000 m2.
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Betting & Ressing
Tegels-Natuursteen
Den Sliem 85 - GROENLO - Tel. 0544 - 466811
verkoop@bettingressing.nl - www.bettingressing.nl
N18
Eibergen
Enschede
Eibergseweg

Ve l d

Openingstijden:
ma. t/m do.: 8.00 - 18.00 uur.
vr.: 8.00 - 21.00 uur.
zat.: 9.00 - 16.00 uur.

RESTAURANT-HOTEL

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

B &R
Den Sliem
STURKO

Vredenseweg

Den Sliem

Lichtenvoorde
Doetinchem

Twente-route
N18

KASTEN, KASTEN, KASTEN
en nog eens KASTEN.
Volop houten en stalen
opbergkasten voor
berging, garage, kantoor, slaapkamer,
magazijn, archief, enz.
tegen
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Uni’s, streepmotieven, klassiek of modern.
Volop keuze met aantrekkelijk voordeel!
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KUIJK’S MEUBELBEURS

Te g e n i n l e ve r i n g
van deze bon
e e t e l k e 2 e g a st
vo o r 1/2 G E LD.

Mercatorstraat 12 (Plan de Kamp-Zuid)
Lichtenvoorde - Tel. (0544) 371256

Deze aanbieding is geldig t/m 31 maart

HARMSEN
Zelhemseweg 21
7255 PS Hengelo • Tel.: 0575 - 46 40 00
www.harmsenvakschilders.nl

OPENINGSTIJDEN:
ma. t/m do.:
8.30 - 17.30 uur
2
Maar liefst 500 m combinatiegemak in verf en behang, vr.: 8.30 - 20.00 uur
gordijnstoffen, vloerbedekking en raamdecoratie
za.: 8.30 - 16.00 uur

VORSTELIJK SLAPEN...
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DEALER VAN !KVA

Ruim 3000 m2 showroom!
Zeer uitgebreide keuze van alle topmerken!

3VEDEX

!VEK

0ULLMAN

!UPING

%ASTBORN

Rijksweg 20, 6996 AC Drempt www.slaapspecialistdrempt.nl
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Jaargang 3
Nr. 9, 27 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
Wethouder André Baars
Ruimtelijke en economische ontwikkeling, Plattelandsontwikkeling, Bouwen
en milieu en Huisvesting gemeentehuis
Wethouder Dik Nas
Werk, inkomen en zorg, Onderwijs,
Publiekszaken, Informatisering en
automatisering
Wethouder Peter Glasbergen
Welzijn (kunst, cultuur, sport en vrijwilligers), Wegen en groen, Verkeer en vervoer en Regiozaken
Afspraak maken?
Als u wilt, kunt u een afspraak maken
met één van de collegeleden, via het
directiesecretariaat van de gemeente,
tel. (0575) 75 02 50.

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

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

Nieuwbouw gemeentehuis Bronckhorst
Openbare presentatie architecten op 13 maart a.s.
Eind januari stemde de gemeenteraad in met de aankoop van gronden
aan de Elderinkweg in Hengelo Gld.,
voor de bouw van het nieuwe
gemeentehuis. De planning is dat de
gemeente vanaf 2010 vanuit een
nieuw gemeentehuis werkt.
Inmiddels is de gemeente bezig met
het selecteren van een architect.
Een eerste selectie is geweest en de
gemeente heeft zes architecten aan
de hand van opgestelde uitgangspunten gevraagd hun visie op de
nieuwbouw en hun ideeën voor de
architectuur/stijl te presenteren.
Uitgangspunten
Die uitgangspunten zijn bijvoorbeeld
dat de nieuwbouw een flexibel,
multifunctioneel gebouw moet zijn
dat openheid uitstraalt en een plek
is waar inwoners met plezier komen
en goed geholpen kunnen worden.
Het moet passen in de ruimtelijke
omgeving, een prettige werkomgeving zijn en mee kunnen groeien met
eventuele organisatieontwikkelingen. Maar het moet ook

Iedere architect licht in een kwartier
zijn visie toe. Tijdens de bijeenkomst
kunnen de aanwezigen schriftelijk
vragen indienen. De gespreksleider
stelt vervolgens (een selectie van) de
vragen aan de orde. Ook vragen we
de aanwezigen hun algemene indruk
achter te laten. Het is echter geen
stemming.

onderhoudsarm en kostenbewust
ontworpen worden en er moet
aandacht zijn voor innovatieve
(duurzame) oplossingen.
Een speciale gemeentelijke selectiecommissie, die gevormd wordt door
b en w en verschillende medewerkers van de gemeente, beoordeelt deze eerste ideeën. Maar

voordat zij hun voorkeur voor de
uiteindelijke architect bepalen,
willen ze ook een indruk krijgen van
wat u er, als inwoner en klant, van
vindt. Daarom houden we op 13
maart a.s. van 19.30 tot 22.00 uur
in zaal Langeler aan de Spalstraat 5
in Hengelo Gld. een openbare
presentatie. U bent van harte
welkom hierbij aanwezig te zijn.

Het resultaat van deze bijeenkomst
kan de selectiecommissie bij haar
afweging betrekken. De keuze van
de selectiecommissie wordt aan b en
w en de raad voorgelegd. Uiterlijk in
mei moet de definitieve keuze voor
de architect gemaakt zijn.
Deze eerste presentaties van de
architecten zijn niet de ontwerpen.
Het ontwerp wordt gemaakt door de
architect die gekozen wordt.
Kom op 13 maart naar de presentaties van de architecten en maak
alvast kennis met enkele ideeën
voor de nieuwbouw van het
gemeentehuis

Luiers gescheiden inleveren kan op verschillende adressen
In Bronckhorst kunt u luiers,
incontinentiemateriaal en
billendoekjes in speciale luierzakken gratis gescheiden inleveren
in hiervoor bestemde containers bij
kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en zorgcentra.

andere plastic of papierproducten
en maandverband zijn echter niet
toegestaan! Als een zak vol is, legt
u er een dubbele knoop in. Op deze
manier ruikt de zak niet. Gebruik
geen bindertjes. Die geven
problemen in het recycleproces.

Luierzakken
In de speciale luierzakken mogen
alle soorten babyluiers en babydoekjes en het plastic van de Nappy
Wrapper, waar de luiers mogelijk in
verpakt zijn, worden aangeboden.
Ook alle incontinentiemateriaal mag
erin. Verpakkingen van luiers of

De luiercontainers vindt u bij de
onderstaande adressen. Ook de
luierzakken zijn hier gratis verkrijgbaar:
• Drempt, Kerkstraat 86
(peuterspeelzaal Drempeltje)
• Halle Heide, Halle Heideweg 22
(peuterspeelzaal 't Heidehoekje)

• Halle, Roggestraat 44
(peuterspeelzaal Nijntje)
• Hengelo Gld., Sarinkkamp 3
(kinderdagverblijf Yunio)
• Hengelo Gld., Beukenlaan 37
(zorgcentrum De Bleijke)
• Hummelo, Van Heeckerenweg 1a
(peuterspeelzaal Hummeloord)
• Keijenborg, Lindenhof 1
(peuterspeelzaal Puk)
• Keijenborg, Koldeweiweg 11
(zorgcentrum Maria Postel)
• Steenderen, Dorpsstraat
(Super Aalderink)
• Vorden, Nieuwstad 32
(zorgcentrum De Wehme)

• Vorden, Het Wiemelink
(kinderdagverblijf De Klimboom)
• Velswijk, Velswijkweg
(peuterspeelzaal De Draejtol)
• Wichmond, Dorpsstraat 19
(basisschool De Garve)
• Zelhem, Magnoliaweg
(zorgcentrum Zonnekamp)
• Zelhem, Zuivelweg
(kinderdagverblijf Yunio)

• Het Gemeentelijk Verkeer en
Vervoer Plan werd voorlopig
vastgesteld. Burgers kunnen nu
officieel op het plan reageren. In
het plan staat het beleid van de
gemeente op het gebied van
verkeer en vervoer voor de
komende vijf jaar. Een amendement van CDA en PvdA werd
aangenomen. Hierin geven zij
aan dat burgerinitiatieven een
gedeelde verantwoordelijkheid
zijn voor burgers én de gemeente
en bij plannen niet altijd alle
burgers hoeven in te stemmen
maar aantoonbaar draagvlak
voldoende is om eventuele
plannen door te voeren. Ook een

motie van het CDA om ook andere
snelheidsremmende maatregelen in overweging te nemen in
plaats van drempels is aangenomen
• Verder stemde de raad in met de
Verordening Wet Inburgering
2007 en het vestigen van de Wet
voorkeursrecht gemeenten op het
perceel Burgemeester Galleestraat 67 e.o. in Vorden
Voor alle informatie over de onderwerpen die besproken zijn tijdens
de vergadering verwijzen wij u naar
de website van de gemeente (onder
gemeente/raad en commissies).
De eerstvolgende gemeenteraadsvergadering is op 22 maart a.s.

Uit de raad
Op 22 februari vergaderde de
gemeenteraad in de raadszaal van
het gemeentehuis. De vergadering
werd bijgewoond door veel publiek,
waaronder 18 VIP-gasten. Zij
kregen voor aanvang van de vergadering van enkele raadsleden een
uitgebreide uitleg over de raad, het
raadswerk en de komende vergadering. De vergadering startte met
een inspreker die aandacht vroeg
voor het gekraakte AVIKO-pand in
Hoog-Keppel. Raadslid Beverdam
van de PvdA stelde schriftelijke
vragen aan het college over dit
onderwerp.
Tijdens de raadsvergadering is
verder onder andere gesproken
over de volgende onderwerpen:
• Het voorbereidingsbesluit voor de
vestiging van een groenrecyclingbedrijf Zelhem is vastgesteld
• Datzelfde geldt voor het bestemmingsplan 'Buitengebied herziening Rouwenoordsweg 12
Hummelo' over het verhogen van
de aanwezige zendmast van 82
naar 106 meter hoogte
• Ook bestemmingsplan 'Landgoed
't Veld' over de inrichting van een

nieuw landgoed op 2,5 km van de
kern Halle werd vastgesteld
• Het jaarprogramma bouwen en
milieu is vastgesteld met als
toevoeging de aangenomen motie
van GroenLinks en de PvdA om bij
het ontwerp, de bouw en het
gebruik van het nieuwe gemeentehuis aandacht te besteden aan
milieu, duurzaamheid en
energiezuinigheid
• De raad stemde in met het werkplan 2007 van het politieteam
Bronckhorst. Hierin staat de
geplande inzet van de politie voor
2007. Aandachtspunten zijn onder
meer overlast discobussen,
toezicht op evenementen en
verkeer(snelheid), toezicht op
(hang)jeugd en huiselijk geweld.
Een motie van de PvdA werd
aangenomen. Hierin wordt het
college verzocht te bekijken of
met hulpverlenende instanties
jaarlijks twee maal een avond
belegd kan worden voor jongeren
tussen de 18 en 25 jaar om hen te
confronteren met de impact die
ongelukken, veroorzaakt door
roekeloos rijgedrag, hebben op
hulpverleners.

Kleinschalige actviteit organiseren?
Heeft u een vergunning nodig of
volstaat een melding?

In de gemeente Bronckhorst zijn
jaarlijks vele evenementen. Kermissen, feestavonden met muziek,
braderieën, buurtfeesten, sportwedstrijden, paardenactiviteiten,
noem maar op. Een groot aantal van
deze activiteiten vormen belangrijke
tradities die Bronckhorst kenmerken. Veel inwoners, maar ook
mensen van buiten beleven groot
plezier aan deze activiteiten. De
gemeente vindt levendigheid in de
dorpen van groot belang en stimuleert de evenementen graag. Maar
het is ook de taak van de gemeente
om de veiligheid tijdens evenementen te garanderen en de overlast
voor anderen dan de feestvierders
te beperken. Daarom heeft de
gemeente in de Algemene
Plaatselijke Verordening (APV)
regels opgenomen voor het
organiseren van evenementen.
Voor verschillende activiteiten/
evenementen is een vergunning
vereist, voor andere geldt alleen een
meldingsplicht.

Kleinschalig en eenvoudig
Activiteiten die voor een melding in
aanmerking komen zijn kleinschalige, eenvoudige activiteiten/
evenementen. Voorbeelden van
dergelijke activiteiten zijn kleinere
optochten, (buurt)feesten, sportactiviteiten etc. Een melding moet
u minimaal 4 weken voor het houden
van het evenement doen bij de
afdeling Veiligheid, vergunningen
en handhaving van de gemeente.
Aan het melden van een activiteit
zijn geen kosten verbonden.

Een kleinschalige activiteit heeft:
• een beperkte omvang, met
nauwelijks/geringe impact op de
omgeving
• een besloten karakter (persoonlijke uitnodiging)
• maximaal 100 deelnemers/
bezoekers
• geen risico aangaande openbare
orde, veiligheid en gezondheid.
Hierbij wordt gekeken naar de

volgende aspecten:
- brandgevaar
- openbare orde, verkeer en
agressie
- gezondheidsrisico's
• geen tijdelijke verkeersmaatregelen nodig (afsluiten weg, omleiden
verkeer etc.)
• geen bedrijfsmatige verstrekking
van alcoholhoudende dranken
Voldoet uw evenement hier niet aan,
dan heeft u een vergunning nodig.
Hiervoor geldt een uitgebreidere
procedure. De vergunning moet
minimaal 8 weken van te voren
worden aangevraagd, bij grotere
evenementen is deze termijn
12 weken. Voor meer informatie
hierover kunt u contact opnemen
met de afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving. U vindt deze
informatie ook op onze website
www.bronckhorst.nl onder het kopje
infobalie, formulieren.
Inzamelen van geld (collectes) en
venten
De plaatselijke verenigingen en
stichtingen kunnen genoemde
activiteiten collecteren en venten
afdoen met een melding voorzover:
• de vereniging of stichting krachtens statuten en activiteiten een
doel nastreeft dat van algemeen
(gemeenschappelijk) belang is
• de vereniging of stichting daarvan
minstens vier weken voordat de
inzameling plaatsvindt schriftelijk
kennis geeft aan het college.
Verenigingen en stichtingen van
buiten de gemeente Bronckhorst
moeten wel een vergunning
aanvragen.
Eindtijd
De eindtijd voor alle evenementen is
van zondag t/m donderdag uiterlijk
00.30 uur, op vrijdag en zaterdag is
dat 01.30 uur. Als organisatie moet u
het produceren van geluid en het
verstrekken van drank een half uur
voor deze eindtijden beëindigen.

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

Praat mee over de
samenwerking in
de Achterhoek!
Op 8 februari jl. is een digitaal
discussieforum geopend op de
website van de Regio Achterhoek
(www.regio-achterhoek.nl) met
als doel in gesprek te gaan met
geïnteresseerde burgers in de
Achterhoek. De Regio Achterhoek
staat op het punt om een nieuwe
samenwerkingskoers te kiezen
voor de komende jaren en daagt u
hierbij graag uit om hierover mee
te praten. De komende weken
staat er iedere week een nieuwe
stelling van een bestuurder op de

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, mevr. I. Heesink,
tel. (0575) 75 02 87 of de heer
E. Mol, tel. (0575) 75 03 13.
• voor het buitengebied van
Hummelo en Keppel:
- de heer B. Veldhuizen,
tel. (0314) 38 24 10
- de heer G.F.C. van Heusden,
tel. (0313) 47 20 42

site, waar u uw reactie op kunt
loslaten. Deze keer de beurt aan
wethouder Peter Glasbergen van
de gemeente Bronckhorst, lid van
het dagelijks bestuur van de Regio
Achterhoek en portefeuillehouder
Verkeer en vervoer:

• 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
• 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
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.

Bent u hier vóór of juist tegen? Of
heeft u andere ideeën? Laat van u
horen, wij zijn benieuwd naar uw
mening! U kunt ook nog reageren
op de eerder geplaatste stellingen
van bestuurders.

"Het bureau van de Regio... moet weer de hoek in!"
Samenwerking tussen de Achterhoekse gemeenten is noodzakelijk en
zinvol. Doordat alle gemeenten door de herindeling stevig zijn gegroeid,
is de inhoudelijke deskundigheid van het gemeentelijke ambtenarenapparaat groter en robuuster geworden. Hierdoor is het mogelijk om de
uitvoering van die samenwerking weer te beleggen bij de gemeenten.
Opdeling van het bureau van de Regio over de deelnemende gemeenten
en koppeling van het 'probleemhouderschap' met de regioportefeuille
over de gemeenten maakt de samenwerking slagvaardiger. Daarnaast
maakt dit het instandhouden van een eigen regiobureau onnodig en
levert dit derhalve een bezuiniging op.

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, aanvraag drank- en horecavergunning voor de inrichting Dorpsstraat 21, eetcafé de
Woage
• Hengelo Gld., aanvraag drank- en horecavergunning voor de inrichting Spalstraat 5,
partycentrum Langeler
• Baak, rommelmarkt, 6 mei 2007 van 10.00 uur tot 15.00 uur, afsluiten gedeelte Pastoriestraat
van 08.00 tot 17.00 uur, onderhoudscommissie R.K. kerk Baak
• Bronckhorst, tijdelijke reclameaanduidingen Kerk in Actie, 22 maart t/m 4 april 2007, Bizon
Buitenreclame
• Hengelo Gld., houden loterij, verkoop loten van 15 maart tot 11 juli 2007, schutterij Eendracht
Maakt Macht

• Hengelo Gld., 28 april 2007 van 07.00 tot 15.00 uur, paarden- en ponymarkt en markt met biologische streekproducten, afsluiten gedeelte Spalstraat en Tramstraat, marktvereniging Hengelo Gld.
• Keijenborg, Akkermansstraat, 22 april 2007, autocross wedstrijden van 11.00 tot 18.00 uur,
afsluiten gedeelte Akkermansstraat van 08.00 tot 19.00 uur, Halse autocross vereniging
• Keijenborg, Akkermansstraat, ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet i.v.m. autocross
wedstrijden, 22 april 2007 van 10.00 tot 20.00 uur, N. Eenink
• Steenderen en omgeving, tijdelijke reclame voor vrijmarkt, 31 maart t/m 1 mei 2007, stichting
oranjecomité Steenderen
• Steenderen, afsluiten Burg. Buddinghplein en gedeelte Dorpsstraat en instellen parkeerverbod Kerkhofweg, gedeelte Dorpsstraat, Burg. Smitstraat, J.F. Oltmansstraat,
Bronkhorsterweg, 30 april 2007 van 07.00 tot 19.00 uur, stg. oranjecomité Steenderen
• Steenderen, Burgemeester Buddinghplein, innemen standplaats voor de verkoop van
aardappelen, groenten en fruit van 1 januari t/m 31 december 2007, J. Bleijenberg
• Steenderen, centrum, lampionnenoptocht op 29 april 2007 en kinderspelen/vrijmarkt op
30 april 2007, stg. oranjecomité Steenderen
• Vorden, Hamminkweg, kunst- en ambachtsmarkt en open huis atelier, 5 en 6 mei 2007 van
10.00 tot 17.00 uur, ontheffing winkeltijdenwet 6 mei 2007 van 10.00 tot 17.00 uur, F. Pelgrum
• Vorden, industrieterrein Werkveld, ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet i.v.m.

Openbare bekendmakingen - vervolg
skeelerwedstrijden, 26 mei 2007 van 14.00 tot 23.00 uur, J.A.J. Hesselink
• Vorden, industrieterrein Werkveld, skeelerwedstrijden op 26 mei 2007 van 14.00 tot 22.00 uur,
tijdelijke gebruiksvergunning en afsluiten industrieterrein Werkveld en parkeerverbod
gedeelte Oude Zutphenseweg, stg. skeelermarathon Vorden i.o.
• Wichmond, afsluiten gedeelte Dorpsstraat voor Streetwise, 23 maart 2007 van 08.00 tot 11.00
uur, basisschool De Garve
• Zelhem en Hengelo Gld., tijdelijke reclameaanduidingen voor NK Beachsoccer, 19 mei
t/m 3 juni 2007, eetcafé De Groes
• Zelhem, 26 augustus 2007 van 12.00 tot 23.00 uur, Dr. Grashuisstraat 3, muziekfestival met
diverse bands en het Bronckhorster kampioenschap buikschuiven, vanaf 25 augustus 12.00
uur t/m 26 augustus 2007 24.00 uur, afsluiten Dr. Grashuisstraat gelegen tussen de
Pr. Irenestraat en de Brinkweg, stichting Achterhoek Muziek
• Zelhem, tijdelijke reclame voor muziekfestival met diverse bands en het Bronckhorster
kampioenschap buikschuiven, 15 juli t/m 31 augustus, stichting Achterhoek Muziek
• Zelhem, ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet, 25 maart 2007 van 12.00 tot 17.00 uur,
Super De Boer Hollak
• Zelhem, parkeerplaats sporthal De Pol, ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet, 3 juni van
10.00 tot 24.00 uur en 4 juni 2007 van 10.00 tot 21.00 uur, eetcafé De Groes
• Zelhem, parkeerplaats sporthal De Pol, voorronde NK Beachsoccer, 31 mei 2007 vanaf 18.00
uur t/m 4 juni 2007 14.00 uur, afsluiten parkeerplaats sporthal De Pol, eetcafé De Groes
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
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•
•
•
•
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•
•
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Drempt, Tellingstraat 1, vergroten dakkapellen
Halle, Hobelmansdijk 7a, bouwen schuur
Hengelo Gld., Banninkstraat 24a, plaatsen raamkozijn
Hengelo Gld., Varsselseweg 4, gedeeltelijk vergroten woning
Hengelo Gld., Waarleskamp 2c, gedeeltelijk veranderen vrijstaande woning
Hoog-Keppel, A.G. Noijweg 9, realiseren aanbouw, werkkamer/hobbyruimte
Laag Keppel, Olmiuslaan 9 en 11, plaatsen dakkapel
Toldijk, Hoogstraat 21a, verbouw schuur
Toldijk, Lamstraat 14, veranderen schuur
Toldijk, Russerweg 4, veranderen kozijnen en voor- en zijgevel
Vorden, Almenseweg 11, bouwen garage
Vorden, Hamsveldseweg ong., bouwen woning
Vorden, Het Jebbink 15, veranderen gevel en maken toilet
Vorden, Lieferinkweg 6, vernieuwen loods/dierenverblijf
Vorden, Lindeseweg 13, bouwen carport/overkapping
Zelhem, Blekweg kavel 4, veranderen bedrijfshal
Zelhem, Kerkweg 9, gedeeltelijk vergroten praktijk met wachtruimte
Zelhem, Maurits Escherstraat 22, plaatsen dakkapel
Zelhem, Priesterinkdijk 12, bouwen bijgebouw
Zelhem, Schooltinkweg 11a, plaatsen dakkapel

Voorgenomen vrijstellingen

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

Artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Halle, Fortstraat 6a, vrijstelling om een bedrijfskantoor en garage te bouwen, het betreft een
vrijstelling met toepassing van art. 5.1 van het geldende bestemmingsplan 'Buitengebied
Herziening 6-1996'
• Hengelo Gld., Hummeloseweg 14, vrijstelling om een bijgebouw te bouwen en een overkapping
te maken, het betreft een vrijstelling met toepassing van art. 4, lid 1. van het geldende bestemmingsplan 'Hengelo Dorp 1995'
De bouwplannen liggen vanaf 1 maart t/m 11 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
• Vorden, het Leemgoor 24, vrijstelling om een woning te vergroten, het betreft een vrijstelling
met toepassing van artikel 8, lid 7, sub d van het geldende bestemmingsplan 'Vorden West en
Zuid 1992'
Het bouwplan ligt vanaf 1 t/m 14 maart 2007 tijdens de openingstijden ter inzage in het
gemeentekantoor bij de afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving. Bent u op de
genoemde openingstijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak
maken met een van de medewerkers van deze afdeling, tel. (0575) 75 02 88.

Artikel 19, lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Hengelo Gld., Hoge Es 20, vrijstelling om de keuken te vergroten door een erker te
realiseren, het betreft een vrijstelling van het geldende bestemmingsplan 'Oosterwijkse
Vloed 1983'
• Zelhem, Hengeloseweg 44, vrijstelling om een berging/carport te mogen bouwen,
het betreft een vrijstelling van het geldende bestemmingsplan 'Buitengebied
Herziening 2-1988'
• Zelhem, Jan Steenstraat 72, vrijstelling om een woning te vergroten, het betreft een vrijstelling
van het geldende bestemmingsplan 'Zelhem Dorp 2002 incl. herziening 2004'
• Zelhem, Koeriershoek 3, vrijstelling om een woning uit te breiden, het betreft een vrijstelling
van het geldende bestemmingsplan 'Zelhem Dorp 2002 incl. herziening 2004'

Verleende vergunningen
Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
Verzonden op 30 januari 2007:
• Zelhem, Halseweg 33a, Velswijkweg, Schooltinkweg, Halle, Aaltenseweg 30, Olburgen,
camping Dorado Beach, ballonstart, 1 januari t/m 31 december 2007, ballonteam Brouwer
Verzonden op 15 februari 2007:
• Vorden, Eldersmaat 3, ballonstart, 12 mei 2007, Van Harten ballonvaarten
Verzonden op 20 februari 2007:
• Vorden, Eikenlaan/Bergkappeweg, paasvuur met optocht en tentfeest op 8 april 2007 van 20.00
tot 00.30 uur, tijdelijke gebruiksvergunning tent, ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet van
20.00 tot 24.00 uur, stichting C.C.K.
• Vorden, instellen maximum snelheid 30 km/u op de Eikenlaan tussen spoorbaan en Bekmansdijk en op de Bergkappeweg tussen spoorbaan en Bekmansdijk, 8 april 2007, stichting C.C.K.
• Vorden, tijdelijke reclameaanduidingen paasvuur, 20 maart t/m 10 april 2007, stichting C.C.K.
Verzonden op 21 februari 2007:
• Bronckhorst, triathlon, afsluiten gedeelte Elderinkweg, 10 juni van 08.00 tot 18.00 uur,
plaatsen tijdelijke reclameaanduidingen, 15 mei t/m 12 juni 2007, stichting Triathlon Hengelo
Gld.
• gemeente Bronckhorst, ontheffing artikel 148 wegenverkeerswet, 10 juni 2007, stichting
Triathlon Hengelo Gld.
• Hummelo, camping De Graafschap, ballonstarts, 23 juni 2007, Van Harten ballonvaarten
• Vorden, sportpark Oude Zutphenseweg, 17e Wim Kuijpertoernooi op 18 en 19 augustus 2007,
afsluiten gedeelte Oude Zutphenseweg, instellen parkeerverbod Hamelandweg, gedeelte Oude
Zutphenseweg en Enzerinckweg, voetbalvereniging Vorden
• Vorden, tijdelijke reclameaanduidingen van 23 juli t/m 20 augustus en wegbewijzeringsbordjes
van 17 t/m 20 augustus 2007, voetbalvereniging Vorden
• Zelhem, ondernemersvereniging Zelhem
• Zelhem, open zondag in het centrum met live muziek en activiteiten, afsluiten van de
Smidsstraat, Stationsstraat, de Markt, het Stationsplein, de Kerkweg en gedeelte Doetinchemseweg, 25 maart 2007 van 12.00 tot 21.00 uur, ondernemersvereniging Zelhem
• Zelhem, sportveld De Pol, ballonstart, 26 maart 2007, Van Harten ballonvaarten
• Zelhem, tijdelijke reclameaanduidingen, 19 t/m 26 maart 2007, ondernemersvereniging
Zelhem
Verzonden op 22 februari 2007:
• Hummelo, paasvuur, ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet, 8 april 2007 van 19.00 tot
24.00 uur, B.W. Visser-Eggink
• Hummelo, afsluiten gedeelte Groeneweg en parkeerverbod Groeneweg en gedeelte
Stokhorsterweg, 8 april 2007 van 17.00 tot 24.00 uur, ponyclub Hessenruiters Hummelo
• Baak, aanvraag drank- en horecavergunning voor de inrichting Hofstraat 1, kantine voetbalvereniging Baakse Boys
• diverse plaatsen in de gemeente Bronckhorst, plaatsen sandwichborden t.b.v. vlooienmarkt,
19 februari t/m 11 maart 2007, H.M. Hogebos
• Zelhem, sporthal de Pol, vlooienmarkt, 10 maart 2007 van 08.00 tot 16.00 uur, H.M. Hogebos
• Hummelo, Groeneweg, paasvuur, 8 april 2007 van 19.00 tot 24.00 uur, ponyclub Hessenruiters
Hummelo
• Zelhem, Ruurloseweg, paasvuur, 8 april 2007 van 19.30 tot 24.00 uur, café/zaal Wolfershuus
Susebeek
• Laag-Keppel, Eldrikseweg, feest voor ± 200 personen, tijdelijke gebruiksvergunning, 30 juni
2007, P.A.J. Grob
Verzonden op 23 januari 2007:
• Hengelo, ballonstart(s) vanaf De Hietmaat en het terrein gelegen tegenover Banninkstraat 43,
1 januari t/m 31 december 2007, Van Harten ballonvaarten

Lichte bouwvergunningen
Verzonden op 16 februari 2007:
• Hengelo Gld., Ruurloseweg 18, bouwen carport, verleend met vrijstelling op grond van artikel
19 lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
Verzonden op 19 februari 2007:
• Zelhem, de Oldenoord 27, bouwen berging
Verzonden op 22 februari 2007:
• Drempt, Zomerweg 77, plaatsen dakkapel
• Halle, Tulnersweg 1, veranderen/vergroten woning door aanbouw en interne verbouwing,
verleend met vrijstelling op grond van artikel 19, lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Hengelo Gld., Maanstraat 27, vergroten woning
• Zelhem, Wolfersveenweg 10, gedeeltelijk veranderen voorgevel woning en dakkapellen

Reguliere bouwvergunningen
Verzonden op 16 februari 2007:
• Vorden, Hoge Slagdijk 2, bouwen overkapping
Verzonden op 19 februari 2007:
• Halle, Molenweg 4, bouwen jongveestal
• Vorden, Deldensebroekweg 8a, veranderen bergruimte tot woning, verleend met vrijstelling op
grond van artikel 19, lid 1 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening en met toepassing van artikel
50, lid 4 van de Woningwet/doorbreken aanhoudingsplicht Reconstructieplan Achterhoek en
Liemers
• Vorden, Het Hoge 9, veranderen bijgebouw
• Zelhem, Blekweg 8, bouwen woning, verleend met vrijstelling op grond van artikel 15 van de
Wet op de Ruimtelijke Ordening
Verzonden op 22 februari 2007:
• Vorden, Dienstenweg 23, bouwen bedrijfshal met kantoor, verleend met vrijstelling op grond
van artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Vorden, Insulindelaan 19, gedeeltelijk vergroten woning, verleend met vrijstelling op grond van
artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening

Reguliere bouwvergunningen 1e fase
De ontwerpbesluiten liggen vanaf 1 maart t/m 11 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.

Verzonden op 19 februari 2007:
• Rha, Rhabergseweg 9, verbouwen schuur tot brouwerij, verleend met vrijstelling op grond van
artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening

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

Verzonden op 21 februari 2007:
• Vorden, Almenseweg 11, geheel slopen berging/garage, komt asbesthoudend afval vrij
Verzonden op 22 februari 2007:
• Toldijk, Beekstraat 9, geheel slopen rundveestal/wagenloods, komt asbesthoudend afval vrij

Sloopvergunningen

Drank- en Horecawet (art. 3)
Verzonden op 22 februari 2007:

Openbare bekendmakingen - vervolg

• Baak, voetbalvereniging Baakse Boys, vergunning verleend voor het uitoefenen van een
horecabedrijf in de inrichting aan de Hofstraat 1

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

Verzonden op 27 februari 2007:
• Halle, Kuiperstraat 10, voor verbranding nabij de Kuiperstraat 10
• Halle, Meuhoek 8, voor verbranding nabij de Meuhoek 8
• Hengelo Gld., Holterveldseweg 6, voor verbranding nabij de Holterveldseweg 6
• Hengelo Gld., a, voor verbranding nabij de Kieftendorp 5
• Hengelo Gld., Rozenstraat 7, voor verbranding nabij de Spiekermanweg in Halle
• Hengelo Gld., Varsselseweg 49, voor verbranding nabij de Varsselseweg
• Hummelo, De Brouwerij 31, voor verbranding nabij de Zelhemseweg
• Hummelo, Zelhemseweg 37, voor verbranding nabij de Zelhemseweg 37
• Hummelo, Zelhemseweg 9, voor verbranding nabij de Groeneweg
• Keijenborg, Kerkstraat 4a, voor verbranding nabij de Kerkstraat 4a
• Keijenborg, Wolsinkweg 7, voor verbranding nabij de Wolsinkweg 7
• Steenderen, Kon. Julianalaan 41, voor verbranding nabij de Zutphen-Emmerikseweg 67 in
Toldijk
• Toldijk, Schiphorsterstraat 3, voor verbranding nabij de Schiphorsterstraat 3
• Vorden, Galgengoorweg 19, voor verbranding nabij de Giezenkampweg
• Vorden, Lindeseweg 8, voor verbranding nabij de Lindeseweg 8
• Zelhem, Meeneweg 6, voor verbranding nabij de Meeneweg 6
• Zelhem, Neuzendijk 7a, voor verbranding nabij de Neuzendijk
• Zelhem, Pluimersdijk 15, voor verbranding nabij de Halseweg 33a
• Zelhem, Ruurloseweg 42, voor verbranding nabij de Ruurloseweg 42
• Zevenaar, Schaapsdrift 34, voor verbranding nabij de Vaalverinkdijk in Hengelo Gld.

Kapvergunningen

Verzonden op 20 februari 2007:
• Achter-Drempt, Zomerweg 15, vellen van één inlandse eik, geen herplantplicht
• Baak, Wichmondseweg 19, vellen van drie beuken, herplant verplicht: drie beuken
• Hengelo Gld., Sletterinkdijk 1, vellen van één inlandse eik, herplant verplicht: één inlandse eik
• Hengelo Gld., Westerstraat nabij nummer 65, vellen van één acacia, noodkap, herplant
verplicht: één acacia
• Hummelo, Broekstraat 47, vellen van één eik, geen herplantplicht
• Steenderen, Emmerweg 2, vellen van 18 essen, herplant verplicht: 18 essen
• Vorden, Bekmansdijk 4, vellen van twee inlandse eiken, geen herplantplicht
• Vorden, Deldensebroekweg 2, vellen van één eik, herplant verplicht: één eik
• Vorden, Het Wiemelink 22, vellen van één apenboom, geen herplantplicht
• Vorden, Holskampweg 3, vellen van een eik en één beuk, geen herplantplicht
• Zelhem, Akkerweg 4, vellen van één es, geen herplantplicht

Tijdelijke verkeersmaatregelen

• Hummelo, op 8 april 2007 is de Groeneweg vanaf de Stokhorsterweg van 17.00 tot 24.00 uur
afgesloten voor alle verkeer met uitzondering van het bestemmingsverkeer. Ook geldt dan
een parkeerverbod voor de linkerzijde van de Groeneweg, tussen de Keppelseweg en de
Stokhorsterweg, en de rechterzijde van de Stokhorsterweg, tussen de Groeneweg en de
Margrietlaan
• Vorden, voetbalvereniging Vorden houdt op 18 en 19 augustus 2007 een voetbaltoernooi.
Hiervoor wordt op die dag van 08.00 tot 17.00 uur de Oude Zutphenseweg, tussen de
Wildenborchseweg en de Hamelandweg, afgesloten voor alle verkeer, behalve bestemmingsverkeer. Ook geldt op die dagen een parkeerverbod aan beide zijden van de weg op de
Hamelandweg, de Oude Zutphenseweg, tussen de Hamelandweg en de Kerkhoflaan, en de
Enzerinckweg, tussen de Hamelandweg en de Wildenborchseweg
• Zelhem, op 25 maart 2007 van 12.00 tot 21.00 uur en eventueel voor 08.30 uur zijn op diverse
wegen in het centrum de Smidsstraat, de Stationsstraat, de Markt, de Kerkweg, het
Stationsplein, de Doetinchemseweg vanaf de Markt tot Achter de Hoven, afgesloten voor het
verkeer, behalve bestemmingsverkeer
Mogelijkheden voor bezwaar
Tegen voornoemde besluiten kunnen rechtstreeks belanghebbenden binnen zes weken na de
dag van bekendmaking van dit besluit aan aanvragers (zie datum bij de bekendmaking) een
schriftelijk bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan van de gemeente Bronckhorst dat
het besluit heeft genomen, de burgemeester of het college van b en w, Postbus 200, 7255 ZJ
Hengelo Gld. De stukken liggen tijdens openingstijden ter inzage in het gemeentekantoor bij de
afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving (APV/bijzondere wetgeving, drank- en horecawet, tijdelijke verkeersmaatregelen, ontheffingen verbranden afvalstoffen en bouwvergunningen) of Openbare werken (kapvergunningen). In het bezwaarschrift moeten staan: de naam en
adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar
zich richt, de gemotiveerde gronden van het bezwaar en uw ondertekening.
Een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. U kunt daarom gelijktijdig met uw bezwaarschrift of daarna ook een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zutphen, Sector bestuursrecht, Postbus 205, 7200 AE Zutphen.
Voor een verzoek om een voorlopige voorziening bent u griffierecht verschuldigd.
Alleen voor kapvergunningen geldt:
Het bezwaarschrift heeft een schorsende werking. U hoeft daarom niet een verzoek om een
voorlopige voorziening in te dienen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zutphen.

Wet voorkeursrecht gemeenten in Vorden

Aanwijzing
Het college van de gemeente Bronckhorst maakt ingevolge artikel 4 lid 1 van de Wet voorkeursrecht gemeenten bekend, dat haar raad bij besluit van 22 februari 2007, de percelen die gelegen
zijn in het plangebied Burgemeester Galleestraat 67 e.o. in Vorden heeft aangewezen als
gronden waarop de artikelen 10-24, 26 en 27 van de Wet voorkeursrecht gemeenten van toepassing zijn. Het plangebied is gelegen ten zuiden van de spoorlijn Zutphen-Vorden, ten oosten van
de Almenseweg en ten noorden van de Enkweg. De aanwijzing heeft als planologische basis de
toelichting op de toegedachte bestemming zoals deze is opgenomen in het raadsbesluit. De
percelen zijn nader aangegeven op de bij het besluit behorende kaart en lijst van aangewezen
percelen. Het besluit van 22 februari treedt in werking een dag na publicatie in de Staatscourant
van 23 februari, te weten op 24 februari 2007, en geldt voor een termijn van twee jaar.

Aanbiedingsplicht
Door het besluit tot aanwijzing van de percelen gelegen in het plangebied Burgemeester
Galleestraat 67 e.o. in Vorden als gronden waarop een voorkeursrecht is gevestigd en de

publicatie in de Staatscourant wordt onder andere de aanbiedingsplicht als bedoeld in artikel 10,
lid 1 van de Wet voorkeursrecht gemeenten van toepassing verklaard. Die aanbiedingsplicht
houdt in dat de eigenaren en/of zakelijk gerechtigden van de in het besluit aangewezen gronden,
wanneer zij hun eigendom of hun recht willen verkopen en leveren, dit eerst aan de gemeente
Bronckhorst te koop moeten aanbieden alvorens verkoop aan anderen mogelijk is.
Bezwaar en voorlopige voorziening
Op het besluit tot het aanwijzen van de percelen gelegen in het plangebied als gronden waarop
een voorkeursrecht is gevestigd, is de rechtsbescherming die de Algemene wet bestuursrecht
biedt van toepassing. Dit houdt in dat belanghebbenden gedurende zes weken na dagtekening
van deze publicatie in de Staatscourant tegen dit besluit een bezwaarschrift kunnen indienen.
In het ondertekende bezwaarschrift moet worden opgenomen: de naam en het adres van de
belanghebbende, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht
en de gronden van het bezwaar (de motivering). Het bezwaarschrift dient aan de raad van de
gemeente Bronckhorst gericht te worden. Adres: Postbus 200, 7255 ZJ Hengelo Gld.
Indien bezwaar wordt gemaakt tegen het besluit, bestaat tevens de mogelijkheid om de voorzieningenrechter van de rechtbank Zutpen te verzoeken om een voorlopige voorziening te
treffen. De voorzieningenrechter zal de verzoeker alleen ontvankelijk verklaren, indien daarbij
een spoedeisend belang kan worden aangetoond.
Ter inzage
Het besluit en de daarbij behorende stukken (de lijst van aangewezen percelen en de kadastrale
tekening van aangewezen percelen) liggen vanaf 24 februari 2007 tijdens kantooruren ter inzage
op de afdeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling (balie 6). De openingstijden vindt u
elders op deze pagina. Buiten de openingstijden is inzage mogelijk na telefonische afspraak met
mevrouw S. Vels, tel. (0575) 75 04 84.

Wet milieubeheer
Ontwerpbesluit (art. 8.1/8.4 Wm en afd. 3.4 Awb)
Bij de afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving in het gemeentekantoor ligt vanaf 1 maart
t/m 11 april 2007 tijdens de openingstijden het volgende ontwerpbesluit ter inzage:
• Steenderen, Toldijkseweg 12, voor en nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning
voor een melkrundveehouderij met jongveeopfok
Strekking van het ontwerpbesluit:
De gevraagde vergunning wordt geweigerd voor het houden van 44 stuks jongvee omdat
de inrichting voor dit deel niet kan voldoen aan de Wet stankemissie veehouderijen.
Voor zover rekening valt te houden met toekomstige ontwikkelingen van de milieubelasting van
de inrichting zelf en ontwikkelingen in de directe omgeving, is het ontwerp van de vergunning
opgesteld onder de voor dat soort inrichtingen gebruikelijke voorschriften in het belang van de
bescherming van het milieu.
Zienswijzen:
Gemotiveerde zienswijzen tegen het ontwerpbesluit kunnen gedurende de termijn van ter
inzagelegging zowel schriftelijk als mondeling door een ieder worden gemaakt. Zienswijzen
moeten bij ons worden ingediend vóór 12 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.

Monumentale beuk en eik gekapt
De bruine beuk op het marktplein in Zelhem en de
Amerikaanse eik op het marktplein in Vorden zijn gekapt.
B en w hebben een kapvergunning afgegeven voor beide
bomen. De bomen hadden een slechte conditie en vitaliteit en konden om veiligheidsredenen niet behouden
blijven. Onderzoek wees uit dat de slechte conditie en
vitaliteit werd veroorzaakt door zwamaantasting waardoor er houtrot optrad. Deze aantasting was onomkeerbaar en in een dermate ver stadium dat de kans op
stambreuk snel toenam.
De beuk in Zelhem was aangetast door de korsthoutskoolzwam. De eik in Vorden door de zwavelzwam. Beide zwammen veroorzaken bruinrot. Zowel de beuk als de eik hadden een holte waar
het inmiddels dode hout verder door andere schimmels en zwammen werd afgebroken. Het nog
aanwezige hout was bijna helemaal aangetast door de zwam en dus bros. Bij de eik was aan de
buitenrand nog maar een paar centimeter gezond hout over. De beuk was aan de zijde van de
holte helemaal aangetast maar had aan de andere kant nog een centimeter of tien gezond hout
over.
De aantasting in de boom komt overeen met de conclusies van het vooraf uitgevoerde boomtechnisch onderzoek. De uitslag van het onderzoek blijft in zekere zin een verwachtingspatroon
van de aantasting omdat de mate van aantasting pas met zekerheid vastgesteld kan worden
wanneer de boom gekapt is. Vooraf kan immers niet in de boom worden gekeken.
Op de locatie in Zelhem wordt een plataan weer teruggeplant. Ook de bank die aanwezig was,
wordt hier weer aangebracht. In Vorden worden twee lindebomen geplant ter compensatie van
de ooit twee aanwezige Amerikaanse eiken die hier gestaan hebben.

De DVD ‘Bronckhorst,
beleef het!’ is te koop bij de
VVV Bronckhorst.
De vastgestelde verkoopprijs
is € 7,50.
Een leuke manier om kennis
te maken met de gemeente
Bronckhorst!

nr 01 maart 2007

Ruum dartig 'columnisten' in Vodden

Ze kwammen uut Aalten, uut Vraogender, uut Etten, uut Warnsveld…
'n Groot deel van de schrievers en
schriefsters dee ereageerd hadden
op de oproep van streektaalconsulent Arie Ribbers -'Schrief 'n column in oew moedertaal' ter gelegenheid van de Internationale Dag
van de Moedertaal op 21 februariwas veurige wekke vri-jdagmeddag
te gast bi-j Drukkerij Weevers an de
Nieuwstad in Vodden.

graag de geboorte van zien eerste
kleinkind wil metmaken.

Nao 'n welkomstwoord van directeur
Gerard Weevers toonden Arie Ribbers
zich verheugd aover de belangstelling
veur de priesuutreiking, maor veural
aover de deelname an de kleine competitie dee in heel korte tied zien beslag mos kriegen en ok ekregen hef.

't Is de bedoeling um De Bode van 't
zommer 'n keer of vieve uut te brengen en daornao, afhankelijk van de reacties, vaker en regelmaotiger.

NI-JE SCHRIEVERS
Opvallend was dat 't grootste deel van
de ruum dartig schrievers en schriefsters neet beheurden tut de vaste
groep van streektaalschrievers. Nee,
heel völle hadden spontaan de penne
ter hand enommen um 'n stuksken
tekst van tussen de 250 en 300 woorden op papier te zetten. Neet allemaole voldeen ze an de criteria dee-j an 'n
column mot stellen, maor daor ging 't
ok neet umme. Althans disse kere
neet. Of zoas de streektaalconsulent 't
verwoordden: "Wa-j schrieft is neet zo
belangriek, a'j maor schrieft."

DREE PRIESWINNAARS
De jury, onder veurzitterschap van
Stef Grit, directeur van 't Staring Insti-

STREEKTAALKRANTE 'DE BODE'
Dree schrievers en schriefsters dee de
boekenkaste an könt vullen, maor eigenlijk bunt ze allemaole 'n betje winnaar, want alle 34 ingestuurde columns/verhalen/gedichten staot in 't
eerste nummer van 'De Bode. Streektaalkrante veur Achterhook en Liemers'.

tuut in Durkum, kenden de prieze dree boekenbonnen van 25 euro, beschikbaar esteld deur Drukkerij Weevers- toe an Gerda Tiessink uut Leusden (dialect van Barchem), D. Hissink
uut Sinderen en Carla Reusen-Nijman
uut Gendringen.
Gerda Tiessink had in eur column
heel aardig eur argernis aover de 'verengelsing' van 't Nederlands (en dus ok
van 't dialect) beschreven.
Hissink maakten in zien verhaal 'n
mooie vergelieking tussen 'n bos en 'n
mensenlaeven. 'Alles is eindig' is zien
conclusie.
Carla Reusen schreef 'n angriepend
verhaal aover 'n spiekerjeske dat 'n belangrieke rolle spölt in 't laeven van
eur vader den kanker hef, maor nog

Wi-j 'eist' ies!

As kind van de openbare legere schole
in Rekken was 't in de vieftiger jaoren
elken winter raak. Nao 'n paar vorstdage kwammen de kinder op schole en
repen zo hard as ze konnen: "'t Ies kan
lien!" Um half vere ging de bane los.
Wi-j met zien allen naor Zuud-Rekken,
naor 't Gelink Goor. A-j 't noe zeet, is 't
'n gat van niks, maor 't was ons Thialf.
Op de ondergelopen weide van Ten
Hopen ha-w dan al wat können krabbelen, maor 't Gelink Goor, dat was onze iesbane. Rondjes rien, maor ieshockey dee-w ok. Met mooie sticks van
wat kromme barken of wilgen, want
dee stonnen d'r zat. Wat 'n plezeer!

Wat ik ton nog neet wisse, was dat 'r al
in 1934 'n speciale iesbane was aneleg
bi-j Diersen, halverwaege Zelhem-Doetinchem. Caféholder Dierssen zag d'r
as koopman brood in. 'n Mooie bane
met 'n aparten muziekkoepel en consumptietente an de binnenbane. Hee
betaalden geerne vermakelijkheidsbelasting an de gemeente. In 1948 droog
e fl. 276,85 af. Dat was völle geld in dee
tied. Kö-j naogaon wat 'n winter 't was!
Ik zag disse bane veur 't eerst vanoet
de busse van de GTW op weg naor de
Rijkskweekschole an de Frielinkstraote in Durkum. In 't naojaor kek ik altied efkes of ter al water op ston. En as
't ging vrezen waar-w beni-jd of ter al
eschaatst wodden.
De bane was meestal late los, maor
dan was 't 'r ok aardig drok. En onmundig gezellig! Ze hebt 't 'r nog aover en
dat bunt neet altied allene maor starke verhalen. Jan Eelderink hef daor
zien vrouw Greta veur 't eerst de liefde
verklaord. D'r bunt 'r nog wal meer,
want de bi-jname van de iesbane was
''t Huwelijksbureau in de winter'.

Ruum veertig jaor later -nao 'n mislukte bane op 't Industriepark van Zel-

hem en op de weide van Hebbink an
de Boeninkstege (januari 2003)- gingen 'n paar enthousiaste schaatsers de
bane bi-j Halfweg nao zeuventig jaor
bekieken. De träöne sprongen eur in
de ogen. De leste vief jaor was de bane
neet meer onder water ezet. De elzen
greuiden op de baom en de singels
langs de kante mossen neudig esneuid wodden. Jansen Dumphuus was de
eigenaar van 't spul, maor hee wol de
schaatsers wal helpen. Gewoon 's 'n jaor proberen. Dat hebt ze ewetten! 't
Lek wal of iederene d'r op zat te wachten. Van alle kanten kwam hulpe. Dan
veul i-j dat de naoberschap nog besteet. Ok de gemeente Zelhem zag 't
zitten en hef effen met groot materieel eholpen.
Maor…gin ies! En de winter d'r op: gin
ies… Dan he-j intussen wal tied um 'n
vereniging op te richten. Notaris d'r bij. Mooie akte veur niks en nog lid
ewodden ok. Dat kan toch allemaole
maor in d'n Achterhook! Jansen von 't
mooi en hee gaf permissie um de bane
vieftien jaor te gebroeken. Dan make
wi-j 'n vaste brugge as in Bartlehiem!
En den neume wi-j dan de Rabobrugge. Teminsen, as ze betaalt. Daor veel
aover te praoten.
't Jaor d'r op weer gin ies. Dan maor
bugen of barsten. Dan make wi-j kunsties! Veur de kinder. En alle scholen
meugt veur niks kommen schaatsen.
Dat was wat!
En noe? Dissen winter weer gin ies.
Hoo mo-w d'r toch met an? Ze hebt 't
aover klimaatveranderingen, maor
wodt 't gin tied dat 'r weer 's 'n echten
Hollandsen winter kump? Wi-j hebt
niks te eisen, want wi-j hebt al zo völle ekregen.
Maor eigelijk 'eise' wi-j ies…
Henny Rhebergen, Zelhem

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.

Lillijke rotkatte!

In 'n gezellige woonkamer argens bi-j
mien an de straote lig 'n groten zwatten kater op 'n hook van de taofel te
slaopen in de zunne, As zien vröwken
'm aover de rugge aait, spint e van geneugen. "'t Is toch zo'n enige poes. We
hebben er zoveel plezier van!"
Maor as 't slaopen aover is en hee zich
te good hef edaone an 'n verantwoord
en met zorg uutgezocht kattenmenu,
mot e naor buten.
Röstig wandelt e de kante van mien
huus op. Zo vri-j as God in Frankriek
löp onder langs mien kökkenraam,
zut mien staon en dech: "Gaot i-j maor
op 't dak zitten!" Hee geet zitten en aoverzut mienen tuin. "Wat 'n heerlijk
paradies," dech e bi-j zichzelf. "Hef dat
mense bloomzaod ezaeid, keurige
beddekes emaakt en in dee losse
grond krab ik mien 'n gat en leg eur
daor 'n groten köttel in. En morgen
nem ik gewoon dat andere bedde!"
"In de harfs is 't ok zo mooi. Pot zee
bloembollen en dee krab ik d'r 's
nachts weer uut en dan pot zee ze d'r
d'n anderen dag weer in. 't Mense
wodt dan hellig en streuit d'r pepper
op. In euren tuin greuit pollen met
kattenkruud dat mooi blauw bleuit.
Gisternach he-k d'r op de rugge in elaegen. Morgennach zeuk ik weer 'n anderen pol."
"Mo-j neet wieter vertellen, heur",
dech onzen kater, "maor wi-j vri-jt hier
ok wel 's. Ik hoeve maor enen miauw
te geven en alle buurkatten bunt 'r."
" Wi-j hebt dan zo'n wille. Wi-j
schreeuwt 't uut en vechten met mekare, dat doo-w ok wal 's. En dan dut
dat mense 't raam van eur slaopkamer
lös en dan dut ze: "Ksssst! Ksssst!" Efkes
bu-w dan stille, maor 'n hortje later
geet 't weer lös. Ze wodt dan zo hellig
dat ze 'n bak met water naor ons too
gooit. O, a-k nog an veurige wekke
denke," mijmert katerman.
" Mien vriendinne en ik zatten op 'n
planke met varfpötte bi-j eur in de garage. Kump ze late weer met euren auto. Ik zae tegen Mies: "Stille blieven zitten. Röstig blieven!"
"Maor toen ze in 't potduuster uutstapten wodden mienen roodbonten wal
heel zenuwachtig. Ze sprong met varfpötte en al op de grond. 't Mense
schreeuwden 't uut. Zo schrok ze."
"Gisteren he-k 't, geleuf ik, echt te bont
emaakt. Ze kwam mien met 'n bessem
nao en schreeuwden: "Akelige rotkatte! A-k oe in de hande kriege, slao-k oe
dood!"

De uutslag van de wedstried wet ik
niet meer, maor nog wal wat 't ewodden is: gemeen rood en vies dikke…

"Jao," vertelden de kater, "i-j mot wetten da-k al 'n helen tied 'n merel in de
gaten hele, den drok met zien nös an
't bouwen was. Gisteren was de tied
riepe um 's te kieken of ter ok jongen
in zatten. Ik hebbe ze allemaole klein
menneken emaakt en dat ston de
vrouwe neet an. Ze hef mien uutefoeterd! Dat wi-j katten zo völle zangveugeltjes dood maakt en dat de dierenbescherming daor achter an mot."
"Ik hebbe ze maor laoten foeteren,"
zae de kater. "ik bun weer gauw naor
mien eigen huus elopen, waor 't vröwken mien aait en liefkozend toosprök.
En 't mooiste is, ik kan mien plaatse
op de taofel in de zunne zo weer innemmen!"

Wim Rutgers, Vragender

Dini Hiddink, Lochem

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.

Bloot

He-j 't elaezen? Binnenkort kö-w naakt
fitnissen! Nog neet drekt kort in de
buurte, maor da-s 'n kwestie van tied.
Vandage of morgen springt 'r vaste wal
meer in zo'n gat in de markt, want zo
geet dat meestal.
Of ik zelf ok metene 'n gat in de loch
springe bi-j zuk soort ontwikkelingen?
Ach, ik hebbe niks teggen bloot. En
schaamachtig bun-k ok neet. Onze
badkamerdeure wet neet ens dat e op
slot kan. Bi-j wieze van sprekken dan.
Onze kleinkinder maakt daor vervolgens schaamteloos misbroek van. Teminsen, gezien de verhalen die ze, a-w
eure olders geleuven mot, thuus vertelt. Ach ja, allemaole aoverbliefsel
van 'onze' roerige jaoren zeuventig
mo-j maor denken. Zolange ze 't neet
op maondagmorgen bi-j 't kringgesprek in de groep gooit, könne wi-j d'r
goed met laeven.
Maor bloot spórten? Ik kan d'r mi-j
nog neet zo völle bi-j veurstellen. Mien

Alarm
man wal. Den zut 't veur zich. Hef d'r
al allerhande fantasieën bi-j ok. "He-j
wal 's 'n ni-jmelkte koe hard deur de
weidens zien klotsen?", gräölden e
hardop. "Hoezo? Wattan?", schrok ik.
"'k Magge toch hoppen dat ze d'r wál
met binnen blieft!"
Ik zag 't trimvolk al met enkelt 'n paar
sportschoene an de veute en twee
stökke in de hande an mi-j veurbi-j
trekken; i-j wet 't tenslotte maor nooit
met dee opwarming van Moeder Eerde. "Trouwens, wal met recht breedtesport", schot 't nog deur mien hen,
met 't oge op mien eigen achterkante.
Maor of de sportmodezaak bi-j ons in
't darp d'r now op zit te wachten?
Hoe dan ok, één dink is zeker: d'r is 'n
hoop veranderd sinds 75 jaor gelaene
de pastoor van Beltrum de oprichting
van VIOS traineerden, vanwaege dee
'onzedelijk korte voetbalboksen'.
"Sien o Niem", Aalten

Leern veur 't laeven

At kinder spölt, dan oefent ze veur 't
laeven. Maor i-j mot natuurlijk wel
wat te probeern hebben. En dat gef 't
niet meer met de kant en klaore, naogemaakte werkelekheid.
Wi-j hadden gin technisch spölgoed,
maor kroppen wel baoven deur de kaorloze um 'n telefoonleiding an te leggen, met strotouw en 'n paar stroopbussen an elk ende. Ondertussen
leern wi-j dat de dinge van baoven bezien d'r heel anders uutzaggen. Ruumtelek inzicht nuumt ze dat.
Mienen kleinen holten kroewagen
was ok wel 's trekker um de dorsmölle
an te drieven. Dan leggen wi-j 'm op
kop. De grote kroewagen was de dorsmölle en lag ok op kop. Dan 'n touw
aover beide raeder en maor draejen. Ij konnen baeter an 't grote rad draejen. Anders mos i-j zo vake rond. Zo
leern wi-j 't principe van versnelling.
Maor hoe kö-j dat leern met zo'n trek-

kertjen van plastiek? At de gravens 's
winters vol water stonnen, ko-j ow an
de elzen vaste hollen en dan ko-j owen
boot -klomp met zeil- 'n betjen bijstuurn. Zonder zwaarden dreef zonnen klomp stark af. Daor hef 't op afstand bestuurbaore bootjen gin last
van! En hoe zö-j in de elzen hangen
met ow nylon jesken? De loopgraven
den 't water afvoern naor de baeke,
was goed veur 'n dam of stouwe. Daor
oriënteern wi-j ons op 'watermanagement'. Now steet daor 'n bretjen: VERBODEN TOEGANG.
In de maote konne wi-j 't gedrag van de
kieften bestudeern. Wi-j hebt ok wel 's
'n paar eier ekokt. Met goed wat zalt
waarn ze te etten. Maor de kieften bunt
weg, de elzen afezaagd, de gravens
dichte en de maote steet vol mals. Wat
hef 'n kind daor dan nog te zuken?
Arie Nijman, Breedenbroek

Spiekerjeske

Bi-j mien vader en moeder henk 'n
heel klein spiekerjeske an de muur.
Wat is daor now zo bi-jzonder an, zö-j
zeggen? Now, sinds 'n hötjen hef mien
vader kanker en veur e geopereerd
wier, vouwen hi-j zien hande en vroeg
an Onze Lieve Heer: "Mien kleinkind is
onderweg. Mag ik nog effen blieven?"
Toen de operatie achter de rug was,
kwam e niet bi-j, maor stond e inens
veur de Hemelpoort…
Twee engeltjes in 'n golden gloed stonden 'm op te wachten. Achter de poort
was alles stralend wit en zacht blauw.
Mien vader dei 'n stap veuruut en de
poort begon te piepen. Hi-j deinsden
achteruut. Hi-j wol alleen maor kieken. Meer niet. Toen zag e zien dierbaoren die bunt hengegaon zitten. Zien
va, zien moe en tante Dora zelfs. Ze zat
nog net zo te mummelen. Asof ze op
pruumtabak zat te kauwen. Ze zaten
daor gewoon en tante Dora kewde maor deur… 't Was d'r heel gemeudelijk,
mooi en sereen. Toen e dichterbi-j

kwam begonnen de engelen nog feller
en heller te stralen. 't Dei 'm pien an de
ogen. Hi-j schrok allebastens en 't flitsten deur 'm hen: "Weg waezen! Ze
kommen mien halen!"
Hi-j begon te rennen asof zien laeven
d'r vanaf hing. Ik geleuf dat e daor geliek in had. Gelukkig rende hi-j de
goeie kant uut. Veur 't zelfde geld was
e van schrik deur de poort gerend. Daor mo-j toch niet an denken!
Now, dri-j jaor later, hef e völ pien en
narigheid, maor d'r henk wel 'n spiekerjeske an de muur. Niet één, maor
twee kleinkinders hef e in dat jesken
zien rondrennen. Onze Lieve Heer hef
gewetten dat 't nog te vrog was veur
mien vader. Met traonen in zien ogen
steet e naor 't spiekerjeske te kieken.
Verward schudt hi-j zien heufd. "Ik
bun toch niet gestoord? Stond ik toen,
in hoogsteigen persoon, daodwerkelijk an de Hemelpoort?"
Carla Reusen-Nijman, Gendringen

Column?

'Schrief 's 'n column in de moedertaal'
is de opdracht van Arie Ribbers, de nije streektaalconsulent van 't Staring
Instituut in Dörkum. Maor dat völt
niet met. 'n Column schrief i-j niet zo
maor. Zo'n stukske mot voldoen an bepaolde criteria. 't Mot 'n eigen stijl hebben, is gebonden an 'n maximum antal woorden en 't gif 'n mening weer.
En dan mot 't ok nog 'n strakke structuur hebben.Verder mo-j in 'n column
emotie en sfeer leggen. Tsjonge, daor
kump nogal wat bi-j kieken! En helmaol as 't ok nog in 't dialect mot. En dan
steet 'r verder in dat artikel, dat schrievers in de streektaal zich mot realiseren dat de inhold van de column belangrieker is dan dat 'allemaole' met
ao of oa wödt eschreven. Jao, 't zal allemaole wel zo waene! Ik probeer 't toch
maor 's en begin te denken wa-k vertel-

len wil en in welke stijl. Van alles schöt
mien deur de kop. Mo-k 't humoristisch doen? Kritisch? Druvig of shockerend?
Ik wet 't niet. As columnist ma-k 'n mening geven, maor he-k die? En a-k iemand op de hak nem, mot ik mienzelf
d'r dan ok in betrekken? Allemaol vraogen die 't schrieven van 'n column alleen maor moeilijk maakt. 'k Heb nog
gin regel op papier staon en dan te
wetten dat de eerste zin verrassend
mot zun!
Al gauw kom ik d'r achter dat dit niks
veur mi-j is. Ik heb völle ambities, maor 'n column schrieven? Nee, dat lao-k
maor liever an 'n ander aover.
Beste Arie, bedankt veur de uutdaging, maor ik schrief gin column!
Huub Baakman, Hengelo G.

Vandage d'n dag krie-j d'r geregeld met
te maken: alarm.
Is 't gin terreur-, loch-, brand- of stormalarm, dan is 't wal sneealarm.
Wi-j alarm hemmen, in welke tied van
't jaor ok, dan kö-j 't kriegen! A-j 't
heurt slöt ow de schrik um 't harte.
Maor, hoe angstig ok, eigelijk is 't wal
good, zo'n alarm.
Nem now lochalarm. I-j schrikt ow kapot at dat ding geet. Maor at e niet zol
gaon, was ow de vijand misschien wal
tegen ekommen. Of i-j hadden aardig
wat vergif binnen ekregen. En dan haj 't helemaol niet nao können vertellen.
Bi-j brandalarm slöt ow helemaol de
schrik um 't harte. Toch is dat baeter
dan laevend verbranden. Of niet dan?
En at 't dan herfst wödt, dan krie-j
zoiets as stormalarm. Ik zol zeggen:
waes maor bli-j. Blief gewoon thuus.
Laot maor soezen en waeien buten!
D'n volgenden dag he-j mooi alle dooie

't Hef wal wat
tek uut de beume. Hoef i-j d'r zelf niet
meer baoven in te kroepen en kö-j d'r
ok niet uutvallen.
Ik snappe wal dat 'r in de winter sneealarm egeven wödt. Snee heurt now
eenmaol bi-j de winter. In de zommer
he-j gin snee. Maor at 'r in de krante
steet 'Sneeuwalarm en winterpret',
dan mo-k toch wal 'n bitje lachen. Wie
dee tegenstelling bedach hef, is 'n
knap mins.
Terreuralarm lik mien wal zo'n bitje 't
argste wat ow kan aoverkommen. I-j
wet nooit wie d'r veur of achter zit.
Zo'n bummeke maken is eigelijk maor
'n kold kunsje. I-j bunt 'r zo gewes!
Zo, genog aover alarm. Lao-w maor blij waezen dat 't 'r is en lao-w de schrik
maor op de koop toe nemmen. Raak
ter niet te völle vertrouwd met, want
dan hef alarm slaon -waor en op welke
tied ok- helemaol gin zin.
André Kempers, Groenlo

Haagse kak
"Het zit in je genen", zeiden ze wel
eens tegen mij. Flauwekul! Ik heb niks
met genen. Ze kunnen zoveel zeggen,
controleren kun je ze niet. En waarom
zouden ze erin zitten? Omdat ik toevallig geboren ben 'in die mooie stad
achter de duinen'?
Bij Achterhoekers zit het er ook in.
Zeggen ze. Omdat ze in de Achterhoek
geboren zijn. Ik woon inmiddels al
heel lang in de Achterhoek en ik zie
het verschil niet. Ach ja, Hagenezen
zijn wat kouwer. Hebben niet zoveel
met buren, buurtfeesten of andere gemeenschappelijke gezelligheid. Zijn
wat meer op zichzelf. Steken de buren
liever de ogen uit dan koffie met ze te
drinken. Zoals die bekende Haagse
banketbakker die op bestelling lege
taartdozen kwam afleveren. Of elke
dag biefstukken laten bezorgen die zó
dun zijn, dat ze onder de deur door geschoven kunnen worden. Maar verder…
O ja, het taalgebruik. Dat is ook anders. In Den Haag 'kijlen' we 'pretpaaltjes'. In de Achterhoek 'zoepen' ze 'brune paoters'. Het verschil? Van beide

word je behoorlijk dronken! In Den
Haag eten we 'kroten', in de Achterhoek 'bieten'. Het verschil? Geen, want
in beide gevallen geeft het een rode afvalmix.

Anny Grotenhuis, Mariënvelde
Tsja, nu we het er toch over hebben.
Ooit moest ik als verse import-Hagenees een dagje meelopen met mijn
nieuwe, oer-Achterhoekse baas. Gewoon dom achter hem aan sjouwen.
"Om alles te leren", zoals hij plechtig
zei.
Leergierig als ik was, huppelde ik als
een loopse hond achter hem aan. Naar
het magazijn. de werkplaats, de kantine… Ik ging als een kanon! Toen moest
hij, zoals hij zei "'n Bultje drieten".
Het moge duidelijk zijn dat ik braaf
achter hem aan sukkelde, maar dat ik
op de uiteindelijke plaats van bestemming een rooie kop van schaamte
kreeg, was voor mij, kouwe Hagenees,
iets geheel nieuws.
Misschien toch nog wat Haagse genen
ontdekt…
Bart Vlasblom, Doetinchem

't Bos
A-j achter 't huus waor mien omma
wonen, aover den graven gaot, dan
kom i-j op 'n hogen kamp waor meestal rogge op ston. Daornao kom i-j in 't
bos, waorin 'n smal paedjen liep, langs
'n ri-je peppels.
't Is al old en op sommige plaatsen
nogal duuster. As kinder lek 't ons heel
groot en ok 'n betjen groezelig. 's Aovends gingen wi-j d'r niet graag deur.
Verhalen aover streupen wieren d'r
verteld. D'n enen nog starker as d'n andern.
Verhalen uut d'n oorlog. Van onderdukers die zich in de busse verstoppen at
'r weer 's 'n razzia was en die deur de
mensen uut de buurte an onderdak
en etten eholpen wieren.
Völle zal wel aoverdreven waen, maor
mooi en spannend was 't wel. Ok toen
konnen ze al mooi liegen.
Fiene dennen, sparren, eiken, barken,
larken, olde beuken met littekens van
ingesneden letters van veur- en achternamen van mensen die d'r vake al
gaar niet meer wazzen.
Wild zat 'r nooit zovölle. 'n Handvol
reeën, 'n paar kniens, fazanten en 'n
enkele keer 'n vos. Vogels wazzen d'r
zat. Doeven, markolven, kraeien, buizerds en zangvogels. Vake he-k staon
kieken naor de eerste vliegprobeersels

D'r bunt 'n hoop leu in de weerld en
daor bunt 'r wat bi-j dee 'n betjen anders bunt, 'n betjen vrömd um 't zo
maor 's te zeggen.
Zo was d'r 's 'n film aover 'n peerdefluusteraar en nog neet zo lange elene zag ik op de televisie 'n vrouwe dee
fluusterden met 'n konien!
Zee smiespelden dat dier wat in de
oorne en nao 'n paar dage lek dat konien wal 'n hond. Zae dee vrouwe "In
't hok", dan ging dat konien ok 't hok
in. Zee ging ok wandelen met dat konien. Reemken um d'n hals…
Dat lek nogal raar, maor good. Zol ze
de köttels ok met 'n schepken oprumen?
Gisteraovend was d'r weer zo ene op
de televisie. Disse kere 'n keerl den
fluustert met planten. Hee zae dat elk
mense 'n eigen plante hef. Hee hooft
allene oew name en adres te wetten
en dan wet e of i-j bi-j duzendblad,
brandende leefde of 'n muurbleumken heurt.
Ik zol best 's 'n präötjen met den man
willen maken. Dat lik mien best interessant. Hee kik toch anders tegen de
dinge an as ikke. Dat mag ik wal. Ik
vin dat wal aardig. Bi-jzundere leu,
dat hef wal wat. 't Zol ok gruwelijk
saai wodden a-w allemaole 't zelfde
waarn.
Jao, zo'n präötjen met den keerl en
dan kom ik d'r metene achter welke
plante bi-j mien past.
Ik bun beni-jd. Zol e wetten da-k niks
van rozen mot hemmen?

vam jonge haviken, sperwers of buizerds.
A-j onder die hoge beume liepen en 't
waeien nogal, dan was 't of ter 'n soort
van muziek klonk. 't Soezen zo lekker
da-j d'r haost bi-j in slaop vielen.
Deur de jaoren hen gingen eerst de
peppels an de grond. Langs de weie
wier wat epraggeld, zodat 't smalle paedjen ok weg mos. Now mo-j aover de
asfaltweg. 't Is wel umme, maor i-j
könt 'r altied nog fietsen en da-s ok
wat weerd.
Rogge steet 'r niet meer op den hogen
kamp en een van de boeren die vlak
an 't bos woont, hef de beeste weg edaone. Gin opvolger. Al weer ene…
Nao d'n laatsten zwaoren storm bun-k
's gaon kieken hoe de beume zich ehollen hadden. Midden in 't bos wazzen 'n
heel stel dennen finaol afeknapt. 'n
Groten pröttel! Aover d'n reeënkolk
laggen 'n paar hele groten. En alles lei
vol met tekke.
't Zal allemaole wel weer anepot wodden, maor at dizze beumkes groot
bunt, zal ik ter niet meer waen, want
met mensen geet 't net as met beume:
't is ter allemaole maor 'n bepaolde
tied en dan wödt 't verni-jd.
D. Hissink, Sinderen

De krantenman

Veurige waeke dinsdagaovend was ik
an 't kokken. De belle ging en d'r ston
'n man an de deure den mi-j graag de
krante wol verkopen.
Ik zei: " ik heb een drukke baan en daorum gin tied um de krante te laezen."
"O, maar ik heb ook een heel aantrekkelijk weekendabonnement voor je!"
't Was inderdaod 'n goed bod, maor ik
zei: "Ik laeze in 't weekend ok weinig,
dus ik hoef gin krant."
"Ik heb nog één aanbieding. Lager kan
ik echt niet gaan. Een half jaar de
krant voor nog geen veertig cent per
stuk!"
"Prima bod," zei ik, " maor ik hoef gin
krant en dan is 't altied te duur."
"Hoe kan het toch dat ik zó'n mooie
vrouw met zó'n geweldige uitstraling
geen abonnement kan verkopen?"
Effen dacht ik 'Wat hef dat noe met
mekare te maken?', maor dat was maor effen en ik zei: "Nou, a-j nog vief minuten zo deurgaot, kan 't waen da-j
mi-j wál 'n krante verkoopt!"
"O ja? Werkt dat zo?", vroog e en hie
kwam wat dichterbi-j.
"Nae", zei ik gräölend. "Morgen misschien, maor vanaovend neet."
Wi-j mosten beide lachen. Hie ging
wieter naor de volgende veurdeure en
ik trugge naor mien lasagne.

Een kwartier later ging de belle weer.
"Drokken aovend", dacht ik nog, maor
toen ik los dei ston daor denzelfden
krantenman weer…
"Tja, ik zou morgenavond nog terug
komen, maar dan heb ik deze wijk
niet. Kan ik je bellen?"
Ik zei: "Ik vind 't indrukwekkend hoevölle moeite i-j veur de krante doot,
maor ik hoef 'm neet."
"O, maar dan bel ik ook niet voor de
krant."
"Wat zol e dan nog meer verkopen?",
dacht ik, dus vroog ik: "Maor waor bel
i-j dán veur?"
"Nou…kijk…tsja…dan bel ik voor jou
en een afspraakje!"
Ida Sluiskes

Olders…

'n Heerlijken veurjaorsdag. 't Werk is
klaor, tied um 's lekker de beentjes in
de zon te leggen. Ik gao naor de schure en pak de ligstoel. Daor heurt ok
zo'n voetsteun an. Veur 't gemak. Maor
a-k die steun d'r an wil maken, zie-k
wat 'r mis is: afgebrokken en deur de
dader netjes teruggelegd, zonder iets
te zeggen…
Eigenlijk wet ik geliek wie de ader is,
maor ik zal mien kwaodheid motten
inhollen tut vanaovend. Wi-j hebt drie
van die kornuiten thuus wonen en zo
geleidelijk an is ter nogal wat kapot
gegaon. Kan gebeuren, maor de maot
is now vol. Dit is al de tweede stoel in
korten tied. Ik zal 'm mores leren! 'n
Ni-je stoel zal d'r kommen! Dit hef e afgelopen zondagmorgen natuurlijk geflikt toen wi-j waren fietsen en zien
kammeraoden langs kwammen. Gin
probleem, maor godsalderbastend, ze
könt toch wel 'n betjen uutkieken! At
e eindelijk thuus kump, kump mien
de stoom onderhand uut de oren.
Hi-j ontkent niet, maor bekent ok niet.

"Waor maak i-j ow toch druk aover?
Doe 's 'n betjen kalm an zeg!" "Ik doe
niks kalm an, i-j gaot now met mi-j naor de winkel en i-j koopt 'n ni-je stoel.
En die betaal i-j helemaol zelf!", bries
ik. Hi-j haalt de scholders op en ik zie
'm denken: "Olders… Ze doet aoveral
moeilijk aover. Wat 'n gezeik!" "Hier,"
zeg e dan. "Hier he-j geld en koop ow
daor maor fijn 'n ni-je stoel veur."
Ik plof. "Ikke? I-j gaot zélf met naor de
winkel." Effen later hijst zich twee meter onwilligheid naost mien in de auto
en wi-j kopen 'n ni-je stoel. Hi-j verschöt van kleur bi-j de kassa, maor hij hölt zich groot en gif gin krimp.
As wi-j thuus kommen, sjouwt e de
stoel naor binnen. Zien zusken dat 't
tafereel gade slöt, zeg verbaasd: "Maor
één stoel? I-j hadden d'r toch twee vernield?" "Hol ow kop!", heur ik 'm verschrikt brommen. "Wet i-j wel wat zo'n
pokkestoel kost?"
Jaaaa! Ikke wel, denk ik tevreden.

Sa kaemen wy hjir as setboer op in
boerespul. De iene boer hie juster meant en hjoed ferhuze en de nije boer,
myn man, moast de oare dei fierder de
boel beredderje. It wie ungetiid, dus
folop wurk. Yn hus moast ik my mar
rêde mei 4 lytse bern. It hea wie
droech en myn man skillet it leanbidriuw of se komme te parsen. De frou
fan it leanbedriuw freget "Ligt het al
in de kidde?" Der hie myn man noch
nea fan heart, mar hy lit him net kenne. Hij seit: "Ik haw alles dien wat ik
tocht der oan dwan te moatten, dat it
sal wol goed weze."

De pers komt en it hea op de souder.
No hjoeddedei meitsje se us net sa folle mear wiis, dy Achterhoekers. Wy
binne aerdich yntergrearre. Oarsom is
net sa maklik. It Frysk liket nearne op
utsein it Engelsk. Sa wiene wy ris mei
de bern in ypen tûn, doe't it alderheislikst begûn te reinen. Wy stienen yn
in skuorre de bui ôf te wachtsjen. Myn
man sei: "Litte wy mar efkes de bui ôfwachtsje. It reint my te hurd." Seit in
man neist us: "Yes, it's raining very
hard, isn't it?"
Hy miende dat wy Ingelsken wienen!
Wy ha it mar sa litten.
Trouwens, wy prate mei us bern altied
Frysk en de pake- en beppesizzers bigripe ek alles. Foar hun binne wy gjin
opa en oma, mar pake en beppe.
Ferskil moat der bliuwe…
Fetsje van der Veen-Veenstra, Etten

Vertaling van Henny van der Duim,
Barchem
FRIEZEN IN DEN VREEMDE
Al weer zo'n 22 jaar hebben wij een
plekje in de Achterhoek. Een prachtig
plekje en het bevalt prima tot nu toe.
"Wat een stap!", zegt u? "Uit Friesland
vandaan hiernaartoe?" Welnee man,
als je maar werk hebt en afleiding. En
je moet je aanpassen aan de streek en
vooral in de buurt. Heel belangrijk.
Het dialect gaf in het begin nog wel
eens wat moeite.
Zo kwamen wij hier als zetboer op een
boerenbedrijf. De ene boer had gisteren gemaaid, verhuisde vandaag en de
nieuwe boer, mijn man, moest de volgende dag de boel beredderen. Het was
hooioogst, dus volop werk. In huis
moest ik mij maar redden met vier
kleine kinderen. Het hooi was droog en
mijn man belde het loonbedrijf om te
vragen of ze kwamen persen. De vrouw
van het loonbedrijf vraagt: "Ligt het al
in de kidde?" Daar had mijn man nog
nooit van gehoord, maar hij liet zich
niet kennen. Hij zegt: "Ik heb er alles
aan gedaan wat ik dacht eraan te moeten doen en dat zal wel goed zijn." De
pers komt en het hooi gaat op zolder.
Tegenwoordig maken ze ons niet zoveel meer wijs, die Achterhoekers. We
zijn aardig gelntegreerd.Andersom is
het niet zo gemakkelijk. Het Fries lijkt
weinig op andere talen, met uitzondering van het Engels. Zo waren wij met
de kinderen eens in een open tuin,
toen het verschrikkelijk begon te regenen. We stonden in een schuur de bui
af te wachten. Mijn man zei: "Litte wy
mar efkes de bui ofwachtsje. I treint
my te hurd!" Zegt een man naast ons:
"Yes, it's raining very hard, isn't it?" Hij
dacht dat wij Engelsen waren. We hebben het maar zo gelaten.
Trouwens, met onze kinderen praten
wij altijd Fries en de kleinkinderen begrijpen ook alles. Voor hen zijn we niet
Opa en Oma, maar Pake en Beppe.
Verschil moet er blijven…

Die geur verget ik nooit…
(Herinneringen an 'n katholieke jeugd)

Vrogger, en dan praot ik aover
1958/1959, ik was 'n jaor of zeuven,
gingen wi-j naor de kerk en wi-j mosten nuchter zien. Nou, dat von ik gin
straf. Mien moeder had botterhammen met chocoladehagelslag veur
mien gemaakt en in 'n tuutje gedaon,
'n botterhamtuutje. Daor tegenan zat
'n bierfles. De bekende beugelfles van
Grolsch, gevuld met heite thee en suker, ingepakt in krantepapier. As ik
dan in de bank zat, steeg die geur van
chocoladehagelslag, verwermd deur
de thee, naor baoven. Die geur verget
ik nooit! Later op school was 't feest:
thee met suker en botterhammen met
hagelslag. En as dat op was, dan lieten
wi-j, as zuster Martha effe weg was, 't

Ze zekt wel 's dat 't 'n gave is, maor
soms ok flink lastig: vake 'n kop vol
ideeën hebben…
Naor goeie Achterhoekse traditie wodt
'r bi-j 'n ni-je schure 'n meiboom 'ezat'.
Gemudelijk, samen met de ganse familie reuskes maken en 'n boom versieren. An taofel 'n betje riemen en
wat in mekare zetten. Maor veurdat
de boom opehaald is, heb i-j al lang 'n
gedicht in ow heufd. En dan maor
hoppen dat de andern owe dichtregels
ok goed genog vindt.
'n Hötjen veur Sinterklaos, at de kinder uut schole komt -"Mam, wi-j hebt
lootjes etrokken. Ik heb…"- en de jonges 's aovends pen en papier pakt, he-j
zelf al 'n riempje van dertig regels in
ow heufd.
Of i-j fietst lekker deur 't butengebied
en opens schiet ow wat slagzinnen te
binnen. Gans mooien veur at den dierbaoren van ow 's vieftig wodt en dus
Abraham zut. Maor goed da-j dan toe-

vallig 'n penne en 'n papierken in tesse hebt. Gauw opschrieven die regels!
Zeker vier wodt 'r rap neer epend. Lekker toch, dee butenloch.
A-j thuus bunt en manlief hölp effen
braaf met um de boodschappen op te
rumen, kump e die briefkes teggen en
wat zeg i-j dan? I-j gaot 'm toch niet
vertellen dat dat riemeri-je is veur at
hi-j aover völle jaoren 's vieftig hopt te
wodden?
Of i-j bunt van plan um 's 'n kere lekker uut te slaopen. Wedden da-j de volgende morgen al ruum veur acht uur
wakker bunt met 'n sprekbeurte veur
een van de kinder in ow heufd. Makkelijk veur de kinder, maor niet goed
veur eur taalontwikkeling. Blieven liggen dan maor? Nee heur, 't nest uut, 'n
sinasappel en botram aeten en lekker
owe gedachten uuttypen.
'n Kop vol ideeën. 't Blif lastig!
Everdien Koskamp-Luijmes, IJzerlo/Aalten

Dinie van Middelkoop, Drempt

Friezen yn de frjemte

Al wer san lytse 22 jier sitte wy teplak
yn de Achterhoek; in prachtig plakje
en it foldocht noch skoan oan't no ta.
"Wat in stap!", sizze jo? Üt Fryslan wei
hjirhinne? Wolnee man, as jo mar
wurk hawwe en ferdivedaasje. En jo
moatte jo aonpasse oan de streek en
foaral yn de buert. Hiel wichtich. It
dialect, dat joech yn it earstoan noch
wolris wat muoite…

'n Moi verhaal

Lastig

tuutje knallen. Opblaozen en hard
knallen, want dat deje die tuutjes
toen. Dat verget ik nooit!
Met Palmpaosen gingen wi-j naor de
kerk met laege flessen. Daor stonnen
dan die teilen met water, die deur de
pastoor gewi-jd waren. Palmtekskes d'r
bi-j en wi-j flessen vullen. Thuus hadden wi-j jao wi-jwaoterbekskes, daor
ging dat water in. 's Aovends, veur 't
naor bed gaon, 'n kruuske met de vinger den in 't wi-jwater was gegaon.
't Palmtekske ging 's zondags in 't
haentje op 'n stökske. Ik had gin luxe,
maor 'n eenvoudig haentje, maor de
pret was ter niet minder um in de
Palmpaosenoptocht.
Erna Oostendorp, Steenderen

't Broeikaseffect op de
Achterhoek
Al jaoren praot ze d'r aover, dat 't
steeds maor warmer wödt op onze
weerld. Deur 't uutstoten van allerlei
gassen, deur 't völle autori-jen bi-jveurbeeld, stijgt de temperatuur. Milieubewaegingen maakt ons bange en
schetst ons 'n beeld van hoo de toekomst d'r uut geet zien.
Deur 't smelten van de gletsjers en de
poolkappen zölt rivieren vaker aoverstromen en zal de zeespiegel umhoge
gaon. Völle grond dee noe nog dreuge
lig in ons Nederland, zal aover veertig
jaor blank kommen te staon.
De regering dut 'r nog 'n schepje bi-j
baoven op, maor belaoft de mensen ok
dat ze d'r van alles an wilt doen um 't
tegen te gaon. Gevolg is dat wiele daorveur steeds meer belasting mot betalen. Zo mo-j, a-j 'n ni-je koelkaste of 'n
ander huusholdelijk apparaat koopt,
'n verwijderingsbi-jdrage betalen. En
ok de benzine wödt alsmaor duurder.
Maor as de regering zich noe warkelijk
zo sappel zol maken aover bi-jveurbeeld 't stijgen van de zeespiegel, waorum laot ze dan steeds meer ni-je waegen en vuulnisbelten anleggen en fabrieken en huze bouwen in 't westen
van 't land?
As de berichten die ze vertelt waor
bunt, steet dat aover veertig jaor allemaole blank! Waor mot al die mensen

en al dat spul dat 'r steet en lig dan
blieven? Misschien zörgt dat dan wel
veur extra milieurampen d'r bi-j.
Ik bun wel 's naor de zee ewest en ik
hadde d'r best willen wonen. Maor verhuzen uut d'n Achterhoek, daor he-k
gin zinne in. De umgeving is hier zo
alderbastend mooi. Al die beume en
de weidens. Zo mooi is 't in 't westen
niet. Maor laot de leu maor lekker
deurgaon met 't verpesten van 't milieu. Laot de zeespiegel maor mooi
umhoge gaon. As 't water wiet Nederland in kump en ik tied van laeven
hebbe, kom ik op mien olden dag vanzelf dichte bi-j de zee te wonen. De
meeste mensen kriegt stramme butte
as ze wat older wodt, maor daor hoof
ik mien gin zorgen aover te maken.
Deur 't stijgen van de temperatuur
hoef ik de verwarming niet hoger te
zetten. Kuuroorden waor oldere mensen naor toe gaot en ok zunnebrandöllie heb ik niet neudig.
Al die pröttel waor ze de krudenbaden
met vult en die zunnebrandöllie van
maakt, drif dan fijn in zee, umdat die
fabrieken al 'n endje onder water ligt.
't Belastinggeld da-w noe mot betalen
kan ik op mien olden dag mooi uutspaoren as ik in de 'Achterhoek an Zee'
wone.
Fons Jansen, Vorden

Public Relations
Reclame maken is eets van alle tieden.
Eerder wissen boeren ok al wat PR
was. A-j bi-j 'n boer 't arf opkwammen
zag i-j 't al: 't ston vake bi-j de zieddeure op 't sträötjen.
't Kon van iezer waen of van holt. Vake
good in de varve en mangs stonnen d'r
de letters van de femilie op en 'n jaortal.
Ik hebbe 't aover 't melkrekke.
Gin mense zol 't hardop zeggen, maor
iederene was d'r gek met, want an dat
melkrekke ko-j eur status aflaezen.
Hoovölle melkbussen laen d'r op? Wal
'n paar meer dan da-j ech neudig hadden. Dan lek 't teminsen nog wat.
't Gebeurden ok wal dat boeren bussen an de weg zatten met maor 'n
slaks d'r in.
"Den had zes bussen an de weg staon!"
Maor de melkboer had gin behoefte
an 'n hoop halfläöge bussen. Den got
de melk bi-j mekare in en leet 'r mooi
een of twee staon. Daor konnen de
buurleu dan weer zo um gniffelen…
Maor as de bussen op 't melkrekke laen, mooi in de riege, dan ko-j daor met
veur d'n dag kommen. A-j ze teminsen
good eschoerd hadden. Roestige bussen was schande. "Dat zal wal gin be-

sten boer waen; hee hef de melkbussen zo roesterig!"
Ok 't zeve en de zeefkes deenden d'r
blinkend uut te zeen. 'n Sieraod veur 't
arf. Dus maor flink met kalk en zand
an 't schoeren. Wark veur moder en
dee was daor ok heel secuur an. Zeker
as d'r nog ongetrouwde deerns in
huus wazzen. Dan konnen de löslopende jongs zeen hoo de vlagge d'r bij hing.
's Zaoterdags kwam d'r op 't melkrekke nog 'n artikel bi-j: klompe. Want
veur d'n zundag wodden alle klompe
eschoerd. Op 'n paar stalklompe nao
dan.
(Mangs wodden daor wal carbid veur
gebruukt. Dan wodden ze nog witter!)
Maor de anderen, daagsen (mangs
met 'n blik d'r aover), zundaagsen, hogen en legen (met 'n leerken d'r aoverhen) stonnen zaoterdagmeddag netjes
in de riege op 't melkrekke.
Dan 't sträötjen nog aeven schrobben
en afgeten met water uut de pompe. 't
Kon zo 't göttengat deur, d'n graven in.
De veile (weil) kon mooi anrellijken op
datzelfde rekke. D'n bamboebessem
d'r näöst:
't Logo is veur disse wekke weer klaor.
Gerrit Vruggink, Borculo

Ik schrief dit verhaaltje vanuut mien
Limburgs dialect. Das onderhand
moeilijk geworren, umdat ik al minnige tied ien het Gelderse woon. Eigenlik al langer as dat ik ien Limburg gewoond heb.
Nou is daor nog wer en klein probleempje bij gekommen. Ik bin namelek getrouwd mit enne Surinaamse
mins den ok wer zien eigen taal het.
Zo kumt 't geregeld vur, dat miene
mins ok prebiert het Gelders dialect te
praoten en nou natuurlik ok 'n bitje
Limburgs, sinds ie mit mij getrouwd
is.
Jaore gelejen had ie 't ovver enne lichtepoal en hij bedoelde natuurlik enne
lantaarnpoal. Dat hadden wie gauw
genoeg in de gaten.
Andersum gut 't nog niet altied zo
goed. Verstaon lukt duk nog wel, mar
dat uutspreken is nog het moeilijkste
vur hum. Allien toen mien moeder op
een gegeven moment 'struukskesboan' tegen 'm zei, wist ie nie wat ze daor mit mende. Urst prebierde ie 't nao
te zeggen. Grote hilaritiet en mien
moeder en ik kwamen nie mer bij van
't lachen. We hebben 'm toen uutgeled
dat dat zoeuts was as enne sul.

't Moiste kumt nou natuurlik dat ie
probiert mij wat mier Surinaams te laoten praoten. De conclusie is dat ge
doar nou helemaol niks van kunt maken. Mar hiel af en toe kan ik 't goed
raojen, maar den duksten tied nie.
Wat is nou de moraal van dit stukske?
Uuteindelik gut 't er toch om dat we os
best doen um elkaar te willen verstaon
en begriepen. Al os taal kumt toch vur
't grutste gedielte uut 't Nederlands.
Allen dat Surinaams het nog mier talen in zich.

Wang mooi tori, nie? (Letterlijk vertaald: Een mooi verhaal, niet?)
Over integratie gesproken…
Hanneke Aksel, Warnsveld

Engelse zeekte

Disse wekke zat ik mien bi-j 'n breef
van de Woningstichting gruwelijk te
argeren. Ik laesden: 'Na een succesvol
resultaat is de Woningstichting voornemens deze pilot verder uit te breiden.' En: 'Onze verhuizing staat gepland in november, waarna u bij de
nieuwe frontoffice terecht kunt met
uw vragen. De nieuwe manager van de
frontoffice is Harmanna Balie.' En wieterop laesden ik: 'Afgelopen Kerst hebben onze huurders een kaart ontvangen, waarop een art impression van 't
Höfken te zien was.' An 't ende ston
nog de column van Gait…
De heure gingen mien bi-jnao recht
aoverende staon. Mot dan tegenswoordig alles in 't Engels/Amerikaans? Waorumme nemme wi-j dat allemaole
klakkeloos aover?
En dan he-k 't nog neet ens aover alle
afkortingen! Ik hebbe rechtevoort
CD's, ik sture SMS'jes en ik hebbe MSN
en ADSL. Ik denke dat ik vrogger 'n
ADHD-kind bun ewes. 'n Burnout he-k
volgens mien ok al 's ehad. 't Zweet
brök mien nog an alle kanten uut a-k
d'r an denke hoevölle möjte 't mien
ekost hef um de betekenis van SOS te
onthollen. Jao, jao, ik wedde 't nog: Save Our Souls.
Bi-j alle ni-je afkortingen he-k 'n woordenbook neudig um alles te können
begriepen. Is dat 'r eigelijk al?

Um wat afleiding te zeuken nao alle
stress zet ik mienen PC oftewal Personal Computer maor 's an. D'r is 'n
mailtje van 'n vrouwe uut Vlaanderen.
Zee schrif: 'Ik schrijf maar weer eens
een rapperke." Mien harte maakt 'n
sprungeske. 't Kan dus wal! En as 't in
't Vlaams kan, waorum zol 't dan ok
neet in 't Nederlands können? 'n Mailtje neum ik noe 'n 'vluggertje' en veur
WWW zeg ik van noe af an 'WieWatWaar'. En ik blieve ok 'apestaartje' zeggen.
Noe de rest nog…

Gerda Tiessink, Leusden (Barchem)

Thuus

De 20-ste eeuw:

'n Peusken gelène ree ik deur mien geboorteplaatse. A-k dat doo, maak ik
meestal 'n ummetje langs mien olderhuus. Dat was ton 'n huurwonning en
't is noo al lange neet meer 'mien'
huus. De tuin is anders, de gordiens
bunt anders en d'r staot andere
bloompötte veur 't raam. Allene de
plek is nog 't zelfde. Ik beslot um effen
'n endje rond te lopen en ik wodden
weer kind. Golven van herinneringen
aoverspeulden mi-j. Dit was een van
onze favoriete verstopplaatsen… Hier
deden wi-j stoepranden, elastieken en
stand-in-de-bal… Daor was onze knikkerplaatse… Guns was 'onze' baeke,
waor-w visjes en kikkers vingen. Wie
'n greune kikker te pakken kon kriegen was 'n echten held!
Kortbi-j ons huus ston 'n boerderi-je,
waorin 'n gezin met acht kindere wonden. Daor spölden wi-j ok vake. Wi-j
plaogden de grote jonges en de knechte. Dat kwam ons wal 's op 'n pak
smeer te staon. At ze ons te pakken
kreggen teminsen. Wi-j klommen op
de heuizolder en sprongen midden in

't parsvoer en stonken 'n uur in de
wind! Of wi-j spölden met de jonge
poesjes.
Ok bu-w wal 's met 'n stel kindere 'n
weide inelopen um 'n koeienreem of
halter te zeuken. Dolenthousiast
kwammen wi-j met 't ding trugge, a-w
'm evonden hadden. Ok hebbe wi-j wal
's eholpen met eerpels rooien en daor
'n zak eerpels met verdeend. As 'n pauwe zo trots waren wi-j. Jammer genog
wodden de boer 'uutekoch' deur de gemeente. Um ni-jbouw meugelijk te
maken. Wi-j stonden allemaole te hulen ton ze afscheid mossen nemmen.
De boerderi-je en de schuren, de weidens en 't malsland hebt plaatse
emaakt veur ni-je huze. Al weer zo'n
32 jaor elene.
Typisch eigelijk dat zo'n wandeling in
't buurtje van ow kindertied zukke
scharpe, gedetailleerde beelden kan
opropen. Ik stap in de auto en ri-j naor
huus.
Karin Stronks, Aalten

Tijdperk van computers, afwasmachines,
mobiele telefoons
De kinderen die nu opgroeien kunnen
niet hoofdrekenen. Ook de Nederlandse taal brengt veel problemen. Waarom zouden ze dat ook leren? Je hebt
toch rekenmachines! En hoe zo de Nederlandse taal foutloos kunnen schrijven? Er zit toch een spellingcontrole
op de computer? Gegevens worden
nog door de mens ingevoerd in de
computer via steeds moderner wordende software. Maar oh, als er iets
even anders is als standaard in de computer…
Ik betaal mijn rekeningen al zo'n twintig jaar op de vijftiende van de maand,
maar mijn verzekeringsmaatschappij
heeft de eerste van de maand in de
computer. Ik krijg dus elke maand automatisch aanmaningen. Ja, want de
computer geeft dat vanzelf aan. En
iets veranderen, dat kan blijkbaar
niet.
Een vriendin is drie maanden geleden
verhuisd, maar ze heeft nog steeds

geen telefoon of internet, omdat haar
buurman dezelfde achternaam heeft.
Geen familie overigens. De KPN-computer kent alleen standaard-verhuizingen. Omdat dit net even anders is, lukt
het niet om een telefoonaansluiting te
activeren… Mobiele telefoons zijn ook
al complete computers. Behalve bellen
en sms'en kun je fotograferen en wat
al niet meer!
Sedert de komst van de computer worden kinderen dommer, bedrijven automaten en gaat niets meer goed.
Waar is de boekhouder gebleven, die
alles op de achterkant van een sigarenkistje schreef in foutloos Nederlands?
En die iets heel snel kon uitrekenen
uit zijn hoofd? De twintigste eeuw.
Lang leve het computertijdperk! Maar
ik doe het nog zonder. Met pen en papier dus. En de afwas nog steeds met
afwaskwast en theedoek.
Karin Rosema, Groenlo

Wer ik niks van…

Vroeger was 't aanders

Mien vader is al jaoren dood. 'n Mooie
laeftied van 89 het e gehaald. Dus 't
was good. Toon e bi-j de ondergrondse
ging he-k 'm bedankt. Neet veur völle
geld of 'n grote boerderi-je met völle
staldeuren. Dat het e mien niet nao
elaoten.

't wel veurbi-j zol gaon, maor hie ging
maor deur. Uuteindelijk strompelen
ik van de trappe af en vroog waorum
at e mien in hemelsnaam riep. Zien
antwoord was aeven ontnuchterend
as eerlijk: "I-j roept mien toch ok altied!"

Wel he-k 'n völle groter goed van 'm
eërfd. Zien gevuul veur vri-jheid. De
vri-jheid um zelf te meugen bepalen
wa-j wilt met ow laeven. Neet laoten
bepalen deur 'n ander, maor ow eigen
pad gaon. Dat he-k van 'm met ekregen en daor bun-k 'm dankbaor veur.

't Mooiste was zien opmerking toon de
stroom in de Achterhoek uutevallen
was. Ik zat op de daele en hi-j in 't veurhuus. Van 't ene op 't andere moment
zat ik in 't donker.

Toen ik van de weeke dat stokkien in
de kraante las over ut schrieven van
een verhaaltien in un dialect, docht ik
bi'j meself: dat wi-k ok us probeern. En
dan za'k us sien of mien streektaol uut
de Stellingwerv'n, in 't sudoosten van
Friesland, du'r nog insit.
Maor ja, ok daor is 't zo dat elk plak
een beetien anders praot, dus bi'j oons
was dat ut Bekopers. Umdat daor, in
Oldeberkoop, veur mi'j gien wark was,
toen'k van de skoele kwam, bin'k in de
Achterhoek kommen om veur de previnsie Gelderland nei'je wegen te maeken. Van de weeke las ik in de raodstokken van Bronckhorst wat over uutbreidingsplan'n. Now, dan gong dat
lange leed'n wel aanders as vandaege
de dag.

't Leste jaor van zien laeven was e an 't
dementeren. Hie vergat alles, vroeg de
godganselijke dag um aandacht en
mos met alles eholpen wodden. De rollen wieren um edraaid. Vrogger zurgen e veur ons, nou zurgen mien zus
en later ik, veur 'm.
Hie bleef humor hollen. Misschien
neet ens bewust, maor ik heb soms
vreet met 'm elachen. Zo kon ik 'n keer
uutslaopen op 'n zondag, toon hie onder an de trappe ging staon en mien
wakker schreeuwen. Eerst dacht ik dat

Ik kekke naor buten en zag dat de
buurman ok gin lech had. Ik reep 's 'n
keer naor veuren: "Pa, is bi-j ow 't licht
ok uutevallen?"
Heuren deed e ok niet al te best, dus 't
enigste wat e zei was: " Wat zeg i-j?"
En ikke nog 'n kere, maor now 'n stuksken harder: " Pa, is bi-j ow 't licht ok
uutevallen?"
"Wer ik niks van," zei pa, "Ik kan niks
zene…"
Now had e 't wel verstaone.
Theo Tankink, Winterswijk

www.contact.nl

I’j mot lachen da’j d’r
bi’j ummevalt,
dat hölt ow op de beene...!
Goa dus veur oew drukwerk lachend noar:

dr ukkerij Weevers

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

Ik wete nog dat we'j mit een nei'je weg
an 't uutzuken waarn en toen most
dat tracé deur de schure bi'j een boerderij gaon. Gelokkig niet te dichte be'j
't huus, maor toch.
Natuurlijk was die boer daor niet bliede mit, maor mit veul praoten zee hi'j
op 't leste: "Now, dan moet ut maor.
Ai'j der maor niet op rekent dat elke
keer as der een auto deur mot, ikde
grote deurn open doe. Dat moet'n ze
dan self maor doen."
Ja, vroeger was 't aanders, maor ik bun
ok al meer aas vuuftien jaor niet meer
an't wark bi'j een baos.
Luutzen van de Kaekepolle
(L. de Boer, Zelhem)

De buukskes van
vrogger

Sinds kort zit ik elken dag wal effen op
internet. Veural Marktplaats bezeuk ik
geerne. Laatst stonden daor olde ' Sjors
en Sjimmies' te koop. 't Waren die dikke buukskes met harde kaft: De Pintoplaneet, De Bibberziekte, Als journalisten en nog völle meer.
Mien jonge jaoren! Spannend en eng!
Den indiaan met ziene scharpe schere
op de Pintoplaneet hef mien as buul
aardig van 't rit ebracht. Frustrerend
waren die buukskes soms ok nog.
Ik bun de jongste van zes kinder mo-j
wetten en daorum lae ik altied an de
achterste memme. Wanneer ik dan
eindelijk an de beurt was veur de
buukskes spölden mien breurs en zusters alle plaatjes, geluudjes en teksten
al nao an taofel, op de straote of achter
op daele.
Mien hele jeugd in één koop op internet! Ik koop ze allemaole! Vierentwintig stuks: De Koekfabriek, De Tijdmachine, In Wonderland, Bij de Baanbrekers, Op Vakantie, Op zoek naar de
Zwarte Ridder, In de rimboe, Avonturen in Minasouse…
Veur mi-j, veur mi-j, veur mi-j allene!

Vri-jdag kwammen ze. Netjes in een
doze an huus ebracht. Zaoterdag he-k
eerst twee schilderi-jliesten in mekare
etimmerd. Twaalf buuke per lieste.
Veur a-k ze uut hebbe. Da-s gin kunst
an de mure, da-s gevuul! En no is 't
zondag. Vanmorgen he-k 'n blad met
brood, beschute, jam, sap en thee op
bedde ezet. Telefoon d'r af. Televisie
uut. Ik pak 't eerste buukske: De Koekfabriek. Alle plaatjes herken ik. O jao.
Zo ging dat. En den zei toen… Hoe
ging dat noe wieter? Dat kan toch gaar
nie! En dan vleegt ze naor 'n andere
planeet met 'n kermisattractie? Dat
geleuft toch gin mense!

Sommige buukskes laes ik met twee
bladzieden tegelieke. Alle vierentwintig he-k uut in krap twee uur. Mien hele jeugd d'r deur ejaagd. Ik hadde d'r
meer van verwacht.

'n Spannend melkrit
Van onze melkboer wödt dit verhaal
verteld…
Hi-j had dus 'n melkrit van BaokeveldBêkelt-Toldiek-Steenderen. En zo
vaarn hi-j op 'n margen met peerd en
wagen met bussen melk d'r op naor de
botterfabriek. Toen hi-j in Toldiek
rechtsaf sloeg, op Steenderen an, zag e
bi-j de bushalte van de GTW 'n deerntje staon. Hee hiel zien peerd 'n betje
in en zae tegen de jonge vrouw: "Nou,
as i-j op Steenderen an wilt, mo-j nog
wel twee uur wachten, want de busse
is net vot. I-j könt nog better lopen.
Dan bu-j d'r nog eerder dan da-j op de
volgende busse wacht. Ze kek heel verbaasd en zielig van ' Wat mot ik now?'
Onze melkboer, 'n vrolijke, vlotte en
spraakzame keerl zae toen heel weemoedig en bezorgd tegen 't deerntje:
"We-j wat, i-j meugt wel met mien metvaren op de wagen. Dan hoef i-j niet zo
wiet meer te lopen." Eur ogen gleeën

Manus Willemsen

nog 'n keer aover 't peerd, de wagen en
in 't bi-jzunder aover de melkboer.
"Nou," zae ze efkes later, "dat liekt
mien wel." Behendig stapten ze op de
melkwagen. Nao 'n endje evaren te
hebben op de stille, rustige weg deur
de Krusebrink hen, zae 't deerntje
plotseling tegen de melkboer: "Wat
aardig van ow um zo'n vremde deerne
as ikke zo met te nemmen op Steenderen an." "Jao," zae toen de melkboer
heel diep naodenkend. "Ik kon 't niet
aover mien harte verkriegen 'n zwangere vrouw te laoten staon."
Ze kek effen geschrokken en verward
in 't ronde, sprong toen met 'n rooie
kop van de smalle planke waor ze op
zat en zae diep beledigd: "Ik bun helemaol niet zwanger!" "Nee," zae de
melkboer rustig en bedaard. "maor wij bunt ok nog niet in Steenderen."
M. Harenberg, Baak

Zorg
Vanmon zag ik 't krentje van de zorg
in de busse zitten. Vandage an d'n dag
is ter völle andach veur de verzorging
van wat vrogger de 'olden van dagen'
heiten. Dus gaot 'r hordes aardige
vrouwleu (mansleu soms ok) op pad.
Ze vleegt van hot naor haar um meerdere kere per dag al dee olde leu te
wassen en te verzorgen.
Vrogger, ach ja vrogger, dat 't toen better was, dat beweer ik neet. Maor grofva, in dit geval de va van mien opa, wonen bi-j ons in. Of wi-j bi-j 'm. 't Is maor net hoo-j 't bekiekt. Grofva was in de
negentig en hee leep al 'n mooit tiedje
bi-j Drees in de weide. Hee hoeven gin
genadebrood te etten. Hee droog zien
steentje bi-j, financieel gezien. Wieter
kon i-j ok neet um grofva hen. Hee zat
breed uut bi-j de kachel te stokken. Hele holtbusse en völle manden holt vlaogen d'r deur. Ondertussen gaf e zien

mening aover 't reilen en zeilen in
huus, maor ok aover 't geleuf en de politiek. En hee wodden eheurd.
Zien verzorging regelen e zelf. Op de
fietse naor de barbier, wat in de flesse
halen plus 'n pak Friese Heerenbaai.
Zo kon e weer 'n wekke veuruut.
Wassen deed e zichzelf. Better ezeg:
dat deed e neet. Zo'n dree, veer keer
per jaor vonnen zien kinder dee in de
buurte wonen, dat grofva d'r an geleuven mos.
Grofva had de bujje al zien hangen en
was dan ok neet bes te sprekken, den
dag. Met emmers heit water en 'n
knieptange veur de naegels trok 't gezelschap naor de slaopkamer.
"Gekastied wod ik!", zae grofva dan. In
1962 is e aoverleden. In zien eigen bedde. "Mooi op tied!", zol e noe zeggen.
Hermien Bannink, Ruurlo

Op reize

Wat zat ik mooi hoge en wat kon-k
mooi rond kie:ken. Maor 't vuulen zo
gek en 't hobbelen zo raar. In de wiette
zag ik 'n mooien boom. Ik dachte: den
boom, den kump mi-j bekend veur.
Wacht es effen, den he-k gisternaovend nog ezie:ne in 'n boek aover Afrika. Afrika? In kekke es nao ondern en
toen zag ik 't. 'k Zatte baoven op 'n groten olifant den met grote passen richting den mooien boom lie:p. En niet
stik zo zachtjes! Ik konne mi-j nargens
an vasthollen. Ik wol 'm nog bi-j ziene
grote flappers van aorne griepen, maor daor wappern hee völs te hard met.
Hie rennen egaals harder en harder en
ik hadde 't zo onmundig heite. 't Zweit
lie:p mi-j van hals en aorne. Ik begonne te schreeuwen en te schreeuwen,
maor d'r was gin mense te bekennen.
Gin mense die mi-j kon heurn. Ik wolle hier weg. Ik wolle naor huus. Ik was
bange. Onmundig bange en…

"Buurvrouw! Buurvrouw! Wodt toch 's
wakker!"
Ik heurn in de wiette 'n bekende stemme. Die stemme kwam dichterbi-j, maor ik hadde 't warm, zo warm. Ik kekke 's rond en rond en nog 's. In Afrika?
Ik leie onderhand pal in de brandende
zonne en… Ik hadde 'n beste horte
eslaopen… Bi-j ons achter 't huus…

De buurman had mi-j heurn schreeuwen en 's aover de hegge ekekken, umda-k zo te keer ginge. Maor hie kon mij met gin meugelijkheid wakker
krie:gen. Wat wi-j ok a-j helemaol in
Afrika bunt… Ik hebbe 't 'm trouwens
niet verteld, want hie zol 't niet begreppen hemmen. " Dat mense met
die stieve butte baovenop 'n olifant?"
Nae, ik bleef d'r mooi van dreumen af
en toe. Zonder dat ene 't wist. Zo konk nog 's vaker op reize!
Alie Maandag, Dinxperlo

DE BODE

•

Streektaal krante • veur Achterhook en Liemers

Herms, Haas van Bronckhorst

De grote argernis

ANLÖPPE BI-J ’T VERHAAL
“HERMS, HAAS VAN
BRONCKHORST”
De Bronckhorster Clubgids 2000zeuven
löt ons veur de derde kere gleuven
dat Herms zien vel is donkerpears:
Dat betekent ‘vernieuwing’, ‘dynamiek’ nog ears,
zo vertelt ze ’t ons in geuren en kleuren.

Toe e weer wat was angesterkt,
hebt ze ‘m op ’t buro ’s flink bewerkt.
D-O-P-I-N-G wier um toen verteld.
’t Kon niet anders as kloppen.
Hoe kon e anders in dri-j tel
van Halle-Nijman tut in Steenderen
hoppen?!
’n Lift naor Aviko-patat, wie geleuft ow
dat?

A-j mensen vraog waor ze zich ’t meest
an argeren, dan is ’t antwoord vaak:
aan hondepoep op straat of stoep. Ik
kan mien dat ook wel veurstellen.

’t Bunt speculaties, da-s al wat klopt.
Heurt now wa-k ow vertel veur waor:
Herms zelf hef zich dat anehaald, den
carnivoor!

’t Stinkt een uur in de wind en a-j ’t in
de vloerbedekking kriegt he-j echt ’n
probleem.
En as ow dat now één keer aoverkump,
dan is dat nog tot daorantoe, maor gebeurt ow dat regelmaotig, dan he-j de
pest mooi in.

’t Kleurgebruuk wödt as ‘verrassend/
verfrissend’ beschreven.
Ik denk d’r zo ’t miene van, ‘k zie ’t al
gebeuren:
eersdaags geet Herms volledig plat,
want op alle gemeentewages is hie al
pekzwat!
Net as den foeksiarooien toorn: gebläkerd zwat!
Ok daor denk ik ’t miene van: da-s niet
‘om het even’.
In de krante slagmaols ’n logo-rentmooi-weerverhaal.
En in de praktijk gebruukt ze zelf van
begin af an zwat – banaal.

Vi-j ’t gek dat Herms somtieds is wat
sulcidaal?!
En den toorn? Den schient meer dan
ens terminaal!?

Dus, beste mensen,
wat kö-w ons meer wensen
dan dat ’t maor gauw veurjaor wödt:
want dan slöt alles weer gruun uut
en krig Herms weer kleur op pels en
snuut!
Vrogger,
toen belaeven Herms nog wel ’s wat.
Ken i-j dat verhaal, dat e wat met doping te doene had?
Rustig maor, dat kloppen niet, maor
vleis dat e vrat!
Nog nooit van eheurd? Za-k oe dat dan
’s vertellen?
Dan kom an, dát verhaal geet zo…
HERMS, HAAS VAN BRONCKHORST
Hebt i-jluu ’t al geheurd wat kots
met Herms, den haas van Bronckhorst, is gebeurd?
Van schrik is um de pels in donkerkpaers verkleurd!
Volges zeggen had e clenbuterol
esnoept.
Herms wol der niks van wetten,
dat e onderweg an de kalverbrokken
had ezetten.
Heiten liegen eers dat dat gaar niet
kon,
want hie gen grune pizza’s had
epoept?!
Krank, jao dat was e wel ewest:
dri-j weake had e in ’t leger ezeaten
en niks anders as old stro en heui evreaten.

Haze Herms, boekslagend veur de theke zat,
um de snorre nog ’n betjen pipsig en
zwat.
’n Scheur in ’t oor, deurns in de peut,
’n winkelhaok
op de rugge van hier tut Baok, ’n manken poot.
’t Vel hieng d’r bi-j, gelukkig was e
meer leavend dan dood.
Man, oh man, Herms, wat hebt ze ow
d’r tussen enommen!
Die jaegers was e maor kwelk ontkommen.
Die hadden zelfs puntdraod op um
afestuurd, volges um.
Ze hadden zo heavig lood rond ezeaid;
had ’t iets langer eduurd, hadden
z’um de kop kats af emeaid.
Achter aosem was e naor de herberg
erend.
En daor zit e now, ’t bibberen nemt
gin end.
Herms, i-j armen kearl, wat mag het
zijn?
Vroeg um de meid van de kastelein.
Ears ’n borrel veur de schrik?
Oh, mien dearn, dat heb ik geern!
En wat nog meer?, vroeg zie toen weer.
Malse knabbelpeen, ’n gelpen hondepol?
Hie kon kriegen wat e wol.
’n Mäöltjen mangels, ’n wis klaevermix of wilgenbast?
Zie halen echt alles uut de kast.
Onderwiel had Herms al weer ’n betjen glans op ’t vel.
Och, lieve meid, wat bun i-j toch begaon met mi-j.
Ik wet ’t al, geef maor wa-k ow now bestel:
’n Jaegerschnitzel, graag fijn afgehangen en niet zo klein!
En zo is ’t ekommen dat Herms PAERS
hef anenommen.
Veur de camouflage me-k ’t gaar niks
uut.
Of broen of paers an lief en snuut.
In de herberg vält e altied op:
allene híe hef leapels an de kop.
Willem van Thingshuus
W.F. Tempels, Zelhem

’t Is natuurlijk ook ontieglijk vervelend a-j nao een ummetje deur ’t dörp
thuus komt met een klad onder de
schoen.

Dan krie-j een hekel aan hundjes, maor ook aan de baasjes van die hundjes.
Ik zeg hundjes, maor vaak zun ’t ook
nog van die grote lobbesen en die können arige oppers leggen.

Vrogger en now

Ik heb ooit, toen-k zo’n baasje met zin
hundje op straot in actie zag, der ’s
wat van gezegd. Maor dat doe-k ook al
nooit weer. Dat hundje was een pitbull
en dat zun in de regel niet zukke lieverdjes.
Now he-k al wel ’s geheurd van een
hondenkenner dat, wanneer baas en
hundje meka al heel lang kennen, ze
ook op meka gaon lieken. Ik wet niet
of dat waor is, maor de reactie van dat
baasje op mien opmerking had wel
heel völ weg van ’t gedrag van een pitbull. Ik heb d’r van geleerd.
A-k een volgende keer weer zo’n hondenuutlaoter met zin hundje bezig
zie, dan kiek ik eers of ze ook ’n betje
op meka lieken. Zun ’t twee rotköp
aan één töwke, dan kö-j maor baeter
niks zeggen…
Joop Keurentjes, Etten

Plat praoten opent deuren

Wat is d’r in de leste jaoren
toch wat veranderd, zeg dat wel.
Wat ’n tieden, wat ’n branie
en doe-j niet met an iedere manie,
dan bu-j jao nargens meer in tel.

Liet i-j veurhen de heure sni-jen,
de ‘hairstylist’ knipt now ‘n ‘coupe’.
Gauw wat roekgrei uut ‘n flesse
en hie stekt twee tientjes in de tesse!
A-j d’r an denkt, krie-j piene in de
boek!

En dan die spraok, mo-j toch ’s luustern.
Dat heit now ‘potentieel verbaal’!
I-j geeft gin feest, i-j holt ‘n ‘party’.
‘n Jongen hond is now ‘n ‘puppy’.
Keerl, sprek toch ow moederstaal!
En maor mieren en maor massen.
Alles mot maor gauwer gaon.
Wie had ooit toch willen geleuven
dat men atomen nog ging kleuven!
En verduld, ze gaot al naor de maon!
Maor i-j holt ‘r niks an tegen.
Wat ze ok uutvindt, wat ze ok knooit.
Lao-w maor wel in stilte hoppen
dat die duvels knappe koppen
niet de weerld in d’n afgrond gooit…!

J.A. Lansink, Doetinchem
Toen ik den oproop zag um ’n stukske
te schrieven in ’t plat, schoat mien geliek dissen titel te binnen. Van hoes
oet bun-k ’n Tukker, mear woon al negentien jaor in d’n Achterhook. Mien
moerstaal is inmiddels verwaeven met
de Achterhookse taal.
Ok he-k nog dree jaor op de Veluwe
‘woond. Daor he-k nich völle van de
taal opestökken, al kwam ik wal völle
met de lokale bevolking in aanraking,
want ik heb daor op de Boerenleenbanke ‘werkt. Allenig de woorden
‘wullie’ (we) en ‘ zullie’ (ze) gebroeken
ik al vlot. En de rest gewoon de Twentse taal met her en der wat Nederlands,
at ze mien nich helemaol verstunn.
Toen mien man en ik nog maor net in
’t Harde woonden, mos daor ’n afscheiding um oosn tuin kommen. We
gungen naor zo’n tuinder hen en bestelden op oons beste Nederlands zo’n
veertig conifearen. Umdat wee allebei

hele daagn wearkten, vreugen wee of
den man dee coniferen op zaoterdag
kon brengen. Dan zollen wee ze ok
meteen betaeln. Nee, dat kon nich. Op
zaoterdag had hee gin tied. Ok mossen
wee dreks ’t bestelde betaeln.
Toen zeg in ’t plat teggen den man:
“Wullie hadden dacht da-j dat wal vuer oons hadden willen doan. En zovölle geld heb wee ok nich bie oons.”
Hee kik oons an en inens kon d’r van
alles! Hee brach de conifearen op zaoterdag en wee hoofden ze ok nich te
betaaln. Dat kon ok den zaoterdag
wal…
Baovenstaonde gef wal ’t bewies dat ie,
deur in oew moerstaal te praoten, heel
völ dingen vuar mekaer kunt kriegen.
Dus: A-j plat könt praoten, mu-j ’t nich
laoten!
Marjo ter Heijne, Doetinchem

De bange jaoren van 1940 tut 1945
Op 10 mei 1940 velen de Duutsers Nederland binnen. Ik wazze ’n klein
deerntje van ruum vier jaor, maor ik
wette ’t nog as de dag van gisteren.
In de eerste jaoren ging ’t nogal, maor
zo hendig an wodden ’t slimmer. Ik
kan mien nog heel goed herinneren
dat va en mo an ’t eerdappels hakken
waren. Of mangels afdoon, daor wi-k
af waen. Ik zatte op de gröshegge te
spöllen. Dan kwam de Landwacht
langs de spoorbane traen. Mien va leet
de hakke effen rösten en ging met dee
keerls an de praot. Ik heur ‘m nog vraogen wat of zille van d’n oorlog dachten. Nou, dan kwam ‘t: Zij willen winnen, maar wij moeten winnen!
Wi-j kregen ok vake inkwartiering.
Jao, zo vlak an de straote ha-j ’t spul zo
gengs. Ze lepen naor onzen haverberg
en trokken de garven d’r uut. A-j d’r
wat van zaen trokken ze ’t geweer of
ze wollen mien va metnemmen.
A-w ’s aovends zo’n störmken in bedde
hadde elaegen kwammen de vliegmachines. Bommen gooien op Duutsland, maor vake genog wodden zo’n
toestel in brand eschotten. Dan vlaogen wi-j naor de schuulkelder op d’n
kamp. Ik wet nog precies hoo-t ze den
emaakt hebt, opa en mien va.
Eers hebt ze ’n gat egraven, balken d’r
aover, toen de halve bosmiete en nog
’n hoop grond. Verscheidene keren hew d’r in ezetten. ’t Begon iedere keer
meer te kniepen. Va mos hen graven
veur d’n TODT. Vri-jdagsaovends kregen ze bi-j Café Brandenberg ’n halven

weggen van dat grieze regeringsbrood
en ’n stuksken laeverwos. As kind was
ik daor raozend gek op, maor hee
brach ’t neet altied met. “Ach,” zae te
dan, “kinder in ’t darp stonnen al te
hunkeren.” Wi-j hadden gelukkig gin
honger. Ik wette nog goed da-w roggemaelpap hebt egetten.
De moffen wollen ’t börgemeistershuus vorderen. De Sicherheitsdienst
trok d’r in. Dee hadden ok ’n paar
vrouwleu bi-j zich. Daor kwammen ze
an. Of ze melk konnen kriegen. Mien
mo, ze had ’n gruwelijken hekel an
dat grei, zae: “’n Armen drommel hier
iets wieterop haalt alle aovende melk
en wiele wilt ok nog geerne wat an ’t
febriek leveren, dus wi-j könt ’t eigelijk
neet missen.”
Too trad d’r ene naor veurten en dee
zae: “Maar wij gaan voor!”

Daor ging ’t hen. Ok de beeste en ’t
peerd mossen met. An de straote ko-j
jao ok haoste neet meer waen.
Va en mo hadden de hoonder in de
grote kökken in ’n knienenkouwe,
want de moffen nommen alles met
wat lös en vaste zat.

Zo kwam nao völle ellende en gemier
d’n lesten winter. ’t Was op Goeien
Vri-jdag. D’n helen dag ha-w nog ’n auto vol dekkens op daele staon. Mien va
ging met de Duutsers an de praot. Hoo
lange den Krieg nog zol duren. Maonden en jaoren zae den eent, maor ’n
anderen zeg: “Noch zwei Tage!”

En dat laatste was waor, want op d’n
eersten april is Vodden bevrijd.

Moder heft ’t vake verteld: “Wi-j bunt
nog nooit zo bli-j ewes as too. Veur ’t
eers gingen wi-j weer geröst naor bedde.”

Ze bunt vertrokken. Zonder melk.
Onzen buurman kwam van ’t darp
vaarn. Hee was naor de mölder ewes.
De vliegmachines maakten allerlei capriolen baoven ‘m in de loch. ’t Peerd
ging ‘m op de löppe en vlaog bi-j ons
tussen ’t huus en de schure deur.
D’n veedokter is ter nog ’n helen tied
met gengs ewes. Derk leidden d’r later
met naor huus, maor ’t dier was altied
heel spochterig op de straote. Ok gin
wonder natuurlijk.
Op ’n margen kump mien ome met de
boodschap dat opa, opoe en ik zeg de
gek naor Hackfort mossen kommen.

’t Had ons wal können kulen, want de
vijand was nog kort bi-j. Maor op 30
april hadden wi-j de Canadezen op Daele. ’n Groot gascomfoor, eier bakken
en wat hadden dee keerls mooie witte
weggen!

Ik zie nog hoo zo’n hogen mien mo ’n
snee of wat gaf. ‘Dear mama’. ’t Hef
nog heel lange näöst de koestaldeure
in de stene estaone: 3 april 1945.

Al met al bun-k heel dankbaor da-w in
’n vri-j land meugt wonen en ik hoppe
dat dat nog lange zo blif!

Grietje Kelder-Ligtenbarg, Lochem
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Wij halen
voor U uw recht
Schakel Juridisch
Adviespunt in.
Betaalbaar en bij u
in de buurt.

Weekmenu:

x

x
AFHALEN

A 8,-

R)
17.OO UU
(VANAF

DINSDAG 27 FEBRUARI TOT EN MET VRIJDAG 1 MAART

juridisch

AdviesPunt
voor goede zaken

Vananf:
hede

t 0575 51 15 74
www.adviespunt.info

Last van angsten!

Visualisatietherapie
maakt u sterker!
Praktijk voor
psychosociale counseling

Iedere dinsdag :

Iedere woensdag :

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

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

Marga Jansen
Beatrixlaan 20, Vorden
0575-441569

www.praktijk-margajansen.nl

• Lid LVPW •

z 8.50

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

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

De Heesterhof Tuinplanten
Varsselseweg 20, Hengelo (Gld.) nabij de Varsselring
Tel.: 0575-462892 of 06-53362300

Al 25 jaar hèt adres voor:
STUKADOORSBEDRIJF

Dick Zelle
VORDEN

•
•
•
•

Spachtelputz ( ook in kleur)
Spackspuiten
Pleister en schuurwerk
Lijsten en ornamenten

d moet zijn!
Als het goe
Bel voor een vrijblijvende offerte
06-51 534 782 of 0575-55 31 28

Openingstijden vanaf 1 maart:
Maandag t/m vrijdag van 13.00 tot 17.00 uur
Zaterdag
van 08.00 tot 17.00 uur

AANBIEDING zolang de voorraad strekt.

DEMO
Kia Picanto 1.0 LXE 5-drs M-Bition
Kia Rio 1.6 CVVT EX Airco
Kia Sorento 3.5 V6 Adventure 4WD
Kia Carens 1.6 LX Airco MPV
Kia Carnival 2.7V6 EX Automaat, Navi
Kia Magentis 2.7V6 EX Luxe Automaat
KLEIN EN ZUINIG
Kia Rio 1.3 Visto Navi Airco 5-drs
Toyota Starlet 1.3 XTi Automaat 5-drs , 3.900 km
Toyota Yaris 1.0 VVTi Sport 3-drs
Daewoo Matiz 0.8 SE 5-drs
Volkswagen Polo 1.4 3-drs
Ford Fiesta 1.3 Forza 5-drs
Ford Fiesta 1.3 Polar 5-drs
Suzuki Alto 1.1 GLS 5-drs
Suzuki Swift 1.3 GX Airco 3-drs
Hyundai Accent 1.5 LS Airco 5-drs
RUIMTE
Kia Sorento 2.5 CRD Adventure 4WD
Kia Sorento 2.5 CRD EX Automaat 4WD
Kia Carens 1.8 LS Airco LPG G3
Kia Carens 1.8 EX Automaat , 29.000 km
Kia Carnival 2.5 V6 LS Airco 7-persoons
Toyota Corolla 1.3i 16v Wagon Terra
Subaru Legacy II 2.0 station GL AWD
Renault Scenic 1.6 Aida
Mitsubishi Space Wagon 2.0 GLXi 7-persoons

Doelgericht adverteren?
Informeer naar de vele mogelijkheden!
Voorst

Almen

Empe

Warnsveld
Voorstonden

Zutphen

Lochem

Warken
Leesten

Vierakker

Brummen

Barchem

Baak

Borculo

Kranenburg

Vorden

Ruurlo

Wichmond

Bronkhorst

Medler

Delden

Varssel

Holterhoek

Beltrum

Het Broek

Hengelo

Toldijk

Groenlo

Veldhoek

Olburgen

Eefsele

Keijenborg
Drempt

Hupsel
Avest

De Bruil

Steenderen

Zwolle

Mariënvelde

Lievelde

Velswijk

Meddo

Halle Heide

Zelhem

Hummelo/Keppel

Zieuwent

Doesburg
Halle

Wehl

Doetinchem IJzevoorde

2004
1999
2001
2000
1999
1998
2001
2003
1999
2001
2003
2002
2002
2003
1999
2000
1999
1999
1996

De nieuwe
KIA CEE’D

STANDAARD met
7 JAAR
garantie

Vragender

Harreveld
Heelweg

2006
2006
2005
2006
2006
2007

Eibergen

Lintvelde

Linde

Leuvenheim
Rha

Neede

Wildenborch

Boggelaar

Oeken

0575-559090

TOP Selectie

€ 0,75 per stuk
€ 5,00 per stuk

Buxus voor haagje 25 cm
Taxus baccata 60-80 cm

Ook voor ZONVAKANTIES bent
u bij ons aan het juiste adres!

Lichtenvoorde

Slangenburg
Westendorp

dr ukkerij Weevers

V

ld

Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden
Postbus 22, 7250 AA Vorden
Tel. (0575) 551010
Fax (0575) 551086
E-mail: info@contact.nl

Ruurloseweg 13, Groenlo. Tel. 0544-464555*
Kijk voor 100 occasions op: www.autoarink.nl
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Bruggink. Een badkamer naar wens.

Dorpsstraat 10 - Vorden - Tel. (0575) 55 22 43 - www.deherbergvorden.nl

Een badkamer moet passen bij uw stijl van
werken, wonen en ontspannen. In onze showroom vindt u een ruime keuze in stijlen, de
laatste trends en de nieuwste technieken.
Onze adviseurs ontwerpen samen met u een
inrichting naar uw wensen. Meer inspiratie op:
www.bruggink-bv.nl.

zaterdag 17 maart
m.m.v.

MASH
“Vordense Toppers”
Van Peelen

Molenweg 11 7055 AW Heelweg/Varsseveld
T 0315 24 29 29 www.bruggink-bv.nl

Een afspraak waar iets moois uit groeit

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

Is uw tuin toe aan een opknapbeurt?
Wilt u voortaan minder zelf doen?
Denkt u aan een nieuwe tuin?
Wij vertalen uw ideeën graag in een uniek voorstel.
Aarzel dus niet en maak een vrijblijvende afspraak

U en uw tuin bloeien ervan op! p

Vincent Spiegelenberg
Oude Zutphenseweg 5a, 7251 JP Vorden

Aanvang 20.30 uur
Entree € 2,50

WEEKBLAD

Nu ook op internet!

VDB
Dienstverlening en
Belastingadvies

Dus kijk snel op
www.contact.nl

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

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

Zutphen Emmerikseweg 83a, BAAK
www.hoveniersbedrijfevers.nl
0575 - 44 10 48

Warnsveld
Lochemseweg 26
(0575) 43 12 04

Aalten
Varsseveldsestraatweg 108
(0543) 46 12 05

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

Arnhem
Vlamoven 47
(026) 363 79 34

Raalte
Zompstraat 10
(0572) 39 43 35

Jachthondenschool
Banninkhof

Voor een nieuw op te starten

PUPPY CURSUS

sport en lifestyle
centrum

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

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.

zijn wij met spoed
op zoek naar

medewerkers
voor het geven van
diverse groepslessen
zoals bv.
Pilates, BBB, Poweryoga etc.

UW TUIN & PARK SPECIALIST VOOR
VERKOOP, ONDERHOUD EN REPARATIE

Voor info:
R. Veldhorst
(06) 20 61 75 16

Land- en Tuinbouw mechanisatie
Broekstraat 1 - Hummelo
Tel. (0314) 381842 - Fax (0314) 381057 - E-mail: info@pelgrom.nl - www.pelgrom.nl
WIJ ZIJN OA. DEALER VAN: STIGA - STIHL - VIKING - ROBIN - KÄRCHER - MASSEY-FERGUSON – DOLMAR

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.

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

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

Nieuwe formule tegen zeer aantrekkelijke prijzen!
Onbeperkt 8 soorten buffetten:
www.sanitiem.nl

soepen-, voorgerechten-, warme, wokken-, sushi-, grill-, salade en fruitbuffet.

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.

• Ruim 250 zitplaatsen •

Wij zijn actief als totaalinstallateur
in de gehele Achterhoek

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

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

(0575) 55 14 26

www.wokmaxis.nl
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Verrassend, veelzijdig en vernieuwend

Statenverkiezingen en verkeersveiligheid

Wat doet uw favoriete partij
aan verkeersveiligheid?
IN GELDERLAND BIJNA 130 DODEN
EN RUIM 1400 ZIEKENHUISGEWONDEN PER JAAR

In Gelderland vielen in het verkeer de
afgelopen jaren gemiddeld 127 doden
en 1415 ernstig gewonden per jaar. Gelukkig is er een dalende trend. Maar
het blijven gruwelijke getallen, vooral
als je even niet naar de cijfertjes kijkt
maar naar het verdriet en de ellende
die achter elk verkeersslachtoffer
schuilgaan. Elke dag weer het gemis
van die geliefde, elke dag weer de confrontatie met levenslange invaliditeit alles door een verkeersongeval.
PROVINCIALE STATEN
EN VERKEERSVEILIGHEID

Vechten voor verkeersveiligheid blijft
dus van levensbelang, ook voor de provincie. Voor die strijd bestaan er een
paar heel effectieve wapens. In het volgende zetten we die wapens op een rijtje. En omdat de Provinciale Statenverkiezingen in aantocht zijn werpen we
ook een blik op de programma's van
de deelnemende partijen, om te kijken in hoeverre die aan die onderwerpen aandacht besteden.
RUIMTELIJKE ORDENING

Onder de noemer 'Verrassend, Veelzijdig en Vernieuwend' presenteert
free-wheel haar nieuwe brochure met arrangementen. Free-wheel, het
sportorganisatiebureau in Vorden, wil met de brochure laten zien wat zij
zoal te bieden heeft. Daarnaast zijn zij gespecialiseerd in arrangementen
op maat voor zowel kleine als grote groepen.

Bijna 10 jaar geleden begon free-wheel
als een sportorganisatiebureau waarbij het accent lag op sportieve arrangementen.

In de loop der jaren is het aanbod uitgebreid met nieuwe arrangementen
waarbij zoveel mogelijk gebruik wordt

gemaakt van de talrijke mogelijkheden die de gemeente Bronckhorst
biedt. De nieuwe, 28 pagina's tellende
brochure geeft dit uitstekend weer
met tal van inspirerende foto's. Nieuw
zijn o.a. schermen, schilderen en laserindoorschieten. De succesnummers
van afgelopen seizoen, de solextoch-

ten en de 16 persoons kano, staan uiteraard ook op het programma. Met
een zestal horecagelegenheden uit de
gemeente Bronckhorst is een samenwerkingsverband aangegaan voor exclusieve arrangementen. Het aanbod
is zonder meer verrassend, veelzijdig
en vernieuwend te noemen.
Vraag gratis en vrijblijvend de brochure aan of haal er een op bij free-wheel
of het VVVkantoor. Voor meer informatie: Free-wheel, Raymond Mars
0575 554228 of info@free-wheel.com

Hobbybeurs Steenderen

Verkeersveiligheid begint op het moment dat er verkeer ontstaat. Als je
links van de weg een school of een
zwembad bouwt terwijl de woonwijk
rechts van de weg ligt dan wéét je gewoon dat er daardoor verkeer ontstaat
en vooral dat de kans groot is dat er
problemen ontstaan bij het oversteken
van die weg door scholieren of zwemmers. Ruimtelijke Ordening is het bepalen van waar welke soort bebouwing en activiteiten moeten komen,
en is dus voor verkeersveiligheid van
erg groot belang. Een direct verband
tussen verkeersveiligheid en ruimtelijke ordening wordt in het programma
van de SGP gelegd. De programma's
van CDA, Groen Links, Christen Unie
en Gelderland Lokaal noemen het belang van Ruimtelijke Ordening in verband met mobiliteit of infrastructuur.
VEILIGE WEGEN

Het 2e wapen tegen verkeersongevallen en -slachtoffers is veilige wegen.
Wegen moeten veilig en ook logisch
en herkenbaar worden ingericht. Veilig gedrag van verkeersdeelnemers is
ermee gebaat dat de weggebruiker
kan zien wat er van hem wordt verwacht.
Scheiding van langzaam en snelverkeer zorgt voor veiliger fietsen. CDA,
Groen Links, SGP, Christen Unie, PvdA
en Gelderland Lokaal vermelden deze
aanpak op verschillende wijzen. Sommige partijen leggen relatief sterk de
nadruk op de veilige fietspaden en veilige schoolroutes.

VERKEERSEDUCATIE
We hebben de ruimtelijke ordening,
we hebben de wegen. Dan komt de
mens, de veroorzaker van negen van
de tien verkeersongevallen. Die mens
moet je dus leren zo veilig mogelijk
aan het verkeer deel te nemen. Een belangrijk wapen tegen verkeersongevallen heet dan ook 'Permanente verkeerseducatie'. Daaronder wordt verstaan het continu bijleren van zaken
die voor het veilig deelnemen aan het
verkeer belangrijk zijn. Elke fase in de
verkeerseducatie bereidt voor op de
volgende fase van verkeersdeelname
zowel wat betreft de voertuigkeuze als
de levensfase van de verkeersdeelnemer. Voorbeelden van die verkeerseducatie zijn verkeersonderwijs op het basisonderwijs en op het voortgezet onderwijs (het laatste nog steeds niet
wettelijk verplicht!).

Denk bij verkeerseducatie verder aan
de scholing van jonge bromfietsers de groep met het hoogste risico in het
verkeer. Denk aan opfriscursussen
voor oudere fietsers/ automobilisten.
Denk ook aan voorlichting gecombineerd met politiecontroles op gevaarlijk gedrag in het verkeer. Het CDA
blijkt de enige partij te zijn die in zijn
programma aan dit belangrijke onderdeel aandacht besteedt.
WAT WIL DE BURGER?

Als je van plan bent een straat, wijk of
dorp aan te pakken om die verkeersveiliger te maken is het van belang dat
je daarover overlegt met de betrokken
bewoners. Die bewoners kennen hun
omgeving het best, en het overleg leidt
er ook toe dat er oplossingen komen
waar die burgers het mee eens zijn.
Het CDA is de enige partij die dit nadrukkelijk noemt in relatie tot verkeersveiligheid.
FINANCIËN

Voor alle genoemde activiteiten voor
een verkeersveiliger Gelderland zijn
geld en menskracht nodig. Voor het
beschikbaar komen van deze middelen is politieke wil onontbeerlijk. Je
mag verwachten dat partijen die verkeersveiligheid hoog in het vaandel
hebben staan, zich ook zullen inspannen om die middelen beschikbaar te
krijgen.

Het voorgaande gaf een overzicht van
wat belangrijk is voor de verkeersveiligheid in Gelderland en wat de diverse politieke partijen daaraan willen
gaan doen.

Bij uw afweging wat u zult gaan stemmen kunt u die informatie in uw persoonlijke 'politieke beraadslagingen'
meenemen.

Monumentale bomen
bedreigd
Ter gelegenheid van het tienjarig
bestaan van Vereniging Bomenbelang organiseert de vereniging op
donderdag 8 maart a.s. een bijzondere lezing. Zoals u misschien
weet, ijvert deze vereniging voor
het behoud van zoveel mogelijk
groen, in het bijzonder monumentale bomen in het mooie coulisselandschap van de gemeente
Bronckhorst.

Tijdens beide dagen van de Hobbybeurs Steenderen is de kralen- en hobbywinkel van Jeannine Groothedde geopend.
Op zaterdag 3 en zondag 4 maart 2007 wordt in Zaal De Seven Steenen, J.F.
Oltmansstraat 6 in Steenderen een hobbybeurs gehouden. Beiden dagen
is de beurs geopend van 11.00 tot 17.00 uur, de toegang is gratis.

Er wordt een diversiteit aan hobbyartikelen geboden aan vele kramen. Kaar-

ten en kettingen maken, beelden van
polytex, kinderkleding, houten speel-

goed, aardewerk, patchwork, glas graveren en nog veel meer. Tijdens beide
dagen van de Hobbybeurs Steenderen
is de kralen- en hobbywinkel van Jeannine Groothedde geopend, telefoon
(0575) 452996.

Edwin Koot, belangrijk medewerker
van de landelijke Bomenstichting in
Utrecht, zal sprken over de toekomst
van monumentale bomen. Met deze
stichting heeft Vereniging Bomenbelang al jaren nauw contact.
Beeldbepalende bomen en lommerrijke wijken worden alom gewaardeerd.
Bomen brengen de natuur dicht bij
huis. Ze houden onze omgeving leefbaar, onder andere door het wegvangen van fijnstof en het bieden van

schaduw en koelte in warme zomers.
Toch gaat het niet goed met onze levende monumnten: de monumentale
boom verdwijnt langzaam uit het
straatbeeld. Ofwel hij wordt gekapt
voor nieuwbouw of hij sterft langzaam af door wortelverlies.

Het is van groot belang dat er nu adequate maatregelen getroffen worden.
Dat betekent: zorgvuldig beleid, goede
regelgeving en deskundig beheer. Alleen een totaalpakket kan de toekomst van bomen veilig stellen.

Edwin Koot zal deze lezing opluisteren met fraaie powerpoint beelden. Er
zal ruimschoots gelegenheid zijn om
vragen te stellen.

De lezing op 8 maart a.s., die plaats zal
vinden in de Tuinzaal van Hotel Bakker, Dorpsstraat 24 in Vorden, is vrij
toegankelijk. Aanvang 19.45 uur. Zie
ook de contactjes.

AUTO
EEN OCCASIONAANBOD VAN AUTOBEDRIJVEN UIT DE REGIO
AUTOBEDRIJF

D. LANGWERDEN

€ 10.750,-

NU

€ 9.950,-

Skoda Fabia 1.4
50 KW Comf., 09-2000,
102.000 km € 6400,-

www.autolangwerden.nl
Citroen Xsara 1.6I Chrono
Opel Astra X1.6XEL 16 V 3-drs GL
Opel Astra Z1.6XE 16V Statw. Sport
Opel Corsa X1.4XE 16V 5-drs Strada
Opel Meriva 1.6 16V
Renault Scenic 1.6 16V Auth. bas.
Renault Scenic 1.6 16V Expr. Luxe
Renault Trafic 1.9 DCI 100 pk GBDC
Suzuki Jimny 1.3 3DR Metal Top JLX

8.700 km. 3-drs. geel 03-06
€ 17.950,-

NU

128.000 km
128.919 km
88.699 km
69.970 km
76.393 km
83.100 km
26.000 km
80.000 km
56.000 km

€ 4.950,€ 7.500,€ 10.750,€ 5.950,€ 14.250,€ 16.500,€ 19.500,€ 12.000,€ 11.000,-

€ 16.950,Peugeot 206 1.6-16V CC R.Garros
37.000 km. 2-drs. groen met. 04-03

BRUIL

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

€ 11.450,-

Zelhemseweg 19 7255 PS Hengelo(Gld) 0575-464793

Hyundai Atos
automaat, 2001,
grijs met., 34000 km

www.autobedrijfbruil.nl
VW Golf 1.4 16 V airco
Renault Clio Mexx
Nissan Almera
Suzuki Alto
Renault Clio 16V

zwart
rood
zilver
rood
blauw

53.000 km
129.000 km
110.000 km
68.000 km
203.000 km

2001
1996
1999
1996
1992

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

Jeep Cherokee
zwart
bj. 1992
Volvo V 40
VW Passat TDI
VW Polo
Opel Omega 2.5 V6
Renault 4

blauw
groen met.
blauw met.
groen met.
groen

Zutphen-Emmerikseweg 113 - Baak

1999
1999
2002
1996
1985

(0575) 44 14 48

Peugeot 206 GENTRY Aut.
85.000 km. 5-drs. zilver met. 04-01

€ 10.450,-

8.950,-

7.950,-

NU

€ 15.450,Peugeot 307 XS 1.6-16V
39.000 km. 5-drs. grijs met. 02-03

Peugeot 207 1.4 16V Colorline
1 km. 5-drs. grijs met. 01-07

€ 17.850,-

Peugeot 306 XR 1.4 BREAK
69.800 km. 5-drs. blauw met. 06-00

€

6.450,-

Peugeot 306 2.0 CABRIOLET
102.000 km. 2-drs. groen met. 07-96 €

8.250,-

€ 46.950,-

Peugeot 307 SW 2.0 HDi 90 pk
102.000 km. 5-drs. rood met. 01-05 € 19.850,-

Peugeot 407 Coupé 3.0 V6 24V Aut.

€ 47.950,-

NU

13.000 km. 2-drs. grijs met. 03-06
€ 36.950,-

Peugeot 307 XR 1.6-16V
115.000 km. 3-drs. rood met. 01-02 € 11.250,-

NU

Peugeot 406 SRX 1.8 16V
99.000 km. 4-drs. groen met. 04-98

€ 10.750,-

€

Peugeot 206 1.4 Pop Art

NU

€ 34.950,-

5.450,-

Peugeot 407 SW XR 1.8-16V Pack
60.000 km. 5-drs. blauw met. 10-04 € 24.750,-

Peugeot 407 SW XS 3.0 V6 Pack Aut.
56.000 km. 5-drs. grijs met. 01-05

Peugeot 607 2.2 16V
102.000 km. 4-drs. blauw met. 03-01 € 14.950,-

€ 8.950,-

• In- en verkoop nieuwe
en gebruikte auto’s
• Schadereparaties

€

Peugeot 307 SW 2.0-16V
124.000 km. 5-drs. zwart met. 02-03 € 15.950,-

56.000 km. 5-drs. grijs met. 01-05

AUTOBEDRIJF

IN PRIJS VERLAAGD!
€ 15.950,-

Peugeot 206 1.4 GENTRY
53.000 km. 3-drs. zilver met. 01-00

Peugeot 206 1.4 XR
109.000 km. 3-drs. zwart met. 07-02 €

Peugeot 107 XS 1.0 12V

MPV is een auto met hoge zitplaats

04-1999
08-2000
04-2002
01-1999
05-2003
09-2003
05-2004
04-2003
03-2001

Overige occasions

IN PRIJS VERLAAGD!

NU

Peugeot 607 Pack 2.2-16V aut.
128.000 km. 4-drs. blauw met. 03-01 € 16.950,-

€ 8.450,-

Peugeot Boxer 330 MH 2.8 HDi
€ 16.950,80.000 km. 5-drs. rood 05-02
Fiat Ducato 2.8 TDi Flair 7100i
€ 49.950,65.000 km. 2-drs. wit 07-97

Peugeot 206 XS 1.6-16V
66.000 km. 3-drs. grijs met. 04-01

€ 17.950,-

NU

€ 17.450,Peugeot 307 SW 1.6-16V
54.000 km. 5-drs. grijs met. 01-03

Minimaal 6 maanden garantie • Controle volgens het Peugeot KeurmerK • APK gekeurd • Gegarandeerde kilometerstand • Voldoet aan
de Peugeot Kwaliteitsnorm • 14 dagen of 1.000 km omruilgarantie • 24-uurs mobiliteitsgarantie • Landelijk servicenetwerk • Gebruik van
originele onderdelen • Uitstekende mogelijkheden voor gespreide betaling •

K i j k o o k o p : w w w. r i d d e r h o f . p e u g e o t . n l

A U TO B E D R I J F R I D D E R H O F
Molenenk 2 7255 AX HENGELO Gld.
TEL. 0575 - 46 19 47

JE VOELT JE LEKKERDER IN EEN PEUGEOT.

Geopend: ma.-do. 08.00-18.00u. vrij. 08.00-20.00u. za. 09.00-16.00u.

M Autobedrijf
M Melgers

Hoge Wesselink 2 - Steenderen

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

(0575) 45 19 74

Seat Toledo

Peugeot 106 1.1 acc.,
12-2000, zilvergrijs met.,
centr. vergr., radio, 38.000 km

1.8 Signo, groen,
10-2000 € 8950,Suzuki Wagon R 1.3 Season
rood
07-2002
Daihatsu Ferios 1.3 SXE airco autom. grijs
08-2004
Hyundai Lantra 2.0 Wagon
grijs
02-2000
VW Polo 1.6 stuurbekr.
blauw
06-1997
Opel Zafira 1.6 comf. airco
blauw 08-2002
Verwacht: Toyota Yaris 1.3 sol, grijs, 5 drs., 2001

€ 7950,€ 16.750,€ 7750,€ 5750,€ 12.250,-

Peugeot 607 2.2HDI autom. Exec., zw. met., 5-2003, nav., leder, xen., 205.000 km
Peugeot 307 SW 1.6 Pack, 1-2006, d. grijs, airco, lm. velgen, parkeerhulp, 11.000 km
Peugeot 206 1.4 XR, 10-1999, groen met., centr. vergr., 74.000 km
Peugeot 206 Gentry aut., 6-2001, airco, org. radio, grijs met., 89.000 km
Peugeot 205 1.4 3drs Generation, 1-1998, rood, centr. vergr., radio/cd, 72.000 km
Peugeot 205 1.4 3drs Generation, 5-1997, rood, centr. vergr., radio, 91.500 km
Nissan Almera 1.6 16v, 2-1996, rood met., airco, centr. vergr., 85.000 km
Nissan Sunny 1.4 16v, 2-1995, groen, lm. velgen, 114.000 km

Audi A3
airco, schuifdak, 2001

€ 10.950,-

Opel Astra 1.8 club airco
Opel Astra 2.2 sport airco
VW Passat Station aut. TDI
Ford Focus 1.6 station airco
Opel Corsa 5-drs. maxx airco
Hyundai H 200 dubb. cab.
Peugeot 307 5-drs. 1.6 XT
VW Golf 3-drs. airco
Mazda 323 Fastbreak airco

1998
2003
2004
2002
2004
2000
2002
2002
1998

€
€
€
€
€
€
€
€
€

5950,12.950,18.950,10.950,10.950,6950,10.950,9950,5750,-

AUTO

EEN OCCASIONAANBOD VAN AUTOBEDRIJVEN UIT DE REGIO
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Herwers Nissan introduceert
de nieuwe NISSAN QASHQAI
www.herwers.nl

DO
01/03
VR
02/03
ZA
03/03

van 10.00 tot 18.00 uur

van 10.00 tot 20.00 uur

van 10.00 tot 17.00 uur

Een nieuwe lente, een nieuw geluid. NISSAN QASHQAI

DOETINCHEM Plakhorstweg 14. Tel. (0314) 33 30 55
HENGELO GLD Kruisbergseweg 8. Tel. (0575) 46 22 44
ZEVENAAR Ampèrestraat 6. Tel. (0316) 52 93 20

NISSAN QASHQAI prijzen vanaf E 22.345,- Prijzen inclusief btw, exclusief verwijderingsbijdrage en aﬂeveringskosten.

ER GAAT WEER WAT GEBEUREN BIJ AH HENGELO?!
HORTENSIA
2 stuks naar keuze

van 13.90 voor

BAKE-OFF

RUNDERGEHAKT
BLINKEND
SCHOONMAAKVOORDEEL VOORDEEL VERP. KG
99
nu
95 kies uit meer dan 80 artikelen

7. 2+1 GRATIS
79
2. BACARDI
99
RUM

nu

+ 5 autozegels gratis

1 liter

GOUDSE

JONGE KAAS
vers van het mes

kg nu

+ 5 autozegels gratis

MANDARIJEN

o.a. DUBRO, CIF, VANISH EN GLASSEX

APPELTAART
stuk

2.

NU

16.

ALBERT HEIJN
MOLENHOEK

3.

90

HENGELO (G)

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

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

kg
nu

VARKENS- OF
KIPROLLADE
pak 3 stuks
kg

vr. 8.00 - 21.00 uur za. 8.00 - 18.00 uur
LET OP UW BRIEVENBUS OF KIJK IN DE WINKEL!

1.

49

van 7.49 voor

5.

49

