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Johan Pardijs vertelt graag
over zijn geliefde
Wildenborch
‘Wanneer Antoni Christiaan Winand (A.C.W.) Staring thans had geleefd
dan had hij zeker in de Tweede Kamer gezeten, of hij was lid geweest van
de Ministerraad’, zo zegt Johan Pardijs vol overtuiging. Hij geeft met deze
woorden aan dat hij goed op de hoogte is van ‘dichter’ Staring, die in 1767
in Gendringen werd geboren en die onder meer in het Duitse stadje Göttingen heeft gestudeerd. In 1790 nam hij zijn intrek in kasteel Wildenborch en bleef daar wonen tot aan zijn dood in 1840 waarna hij op de Algemene Begraafplaats in Vorden ter aarde werd besteld. Johan Pardijs:
‘Staring had een echt ‘koppie-koppie’ en heeft veel voor de Wildenborch
betekend. Zo heeft hij zich o.m. verdienstelijk gemaakt voor de ‘watervoorziening’ in deze buurt en voor de ‘veredeling van de bossen’. Tevens
heeft hij mede de ploeg en de eg ontworpen’, zo zegt Johan.

De Vordenaar was een middagje te
gast bij de seniorensoos in het Ludgerusgebouw in Vierakker om over de
bekendste burger uit de Wildenborch
te vertellen, maar ook over de kastelen
in Vorden en met name ‘verhalen’
over zijn geliefde Wildenborch. Diny
Berenpas voorzitter van de soos zei
vooraf ‘ik weet niet wat ik te horen
krijg, ik laat mij gewoon verrassen’.
Toen de soos was afgelopen en zij Johan Pardijs bedankte, vertelde Diny
Berenpas dat zij een aantal jaren ‘elders’ heeft gewoond. ‘Toen ik vanmiddag al deze verhalen hoorde, dacht ik
bij mijzelf, was ik al die jaren maar
hier gebleven’! De liefde van Johan
Pardijs voor de Wildenborch ontstond
al op zeer jeugdige leeftijd. Hij woont
samen met zijn Alie aan de Wildenborchseweg op de boerderij ’t Lange
End, een boerderij die zijn vader en
moeder, toen die in 1936 trouwden,
daar hebben laten bouwen.

Johan: ‘Ik ben er geboren en getogen
en als kind gingen we een eind verderop naar de Prinses Julianaschool. Destijds een belangrijke school in de Wildenborchse leefgemeenschap. In de
goede jaren gingen er soms meer dan
80 leerlingen naar school. Eind jaren
tachtig, begin negentiger jaren nam
het aantal leerlingen dusdanig af, dat
de school moest worden gesloten. Behalve de school, was (en is) ook de Kapel hier niet meer weg te denken.
Daar speelde en speelt het culturele leven van de Wildenborch zich af (toneelvereniging,
schietvereniging,
vrouwenvereniging) en doet de Kapel
nog steeds dienst als kerk. Kasteel de
Wildenborch had voor ons jongens
vroeger een heel andere betekenis.
Schaatsen op de karper-vijver en de
grachten rondom het kasteel. Als het
maar even kon ‘struinden’ we het ijs

op, soms zelfs wel met een heel dun
ijslaagje.
Ik weet het nog goed het was 13
maart, ik denk wel meer dan vijftig
jaar geleden dat ik met mijn boezemvriend Jan Oplaat het ijs op ging. Het
kon wel ‘lie-jen’ zo dachten we. Niet
dus, we zakten beiden door het ijs en
moesten met een nat pak weer richting huis! Schaatsen op de grachten,
iets mooiers bestond er immers niet!
In oktober begonnen de jongens van
de ijsvereniging in de Wildenborch al
de takken uit de grachten te halen, zodat er s’winters goed geschaatst kon
worden op een ‘rondje’ van toch wel
twee kilometer’. Johan Pardijs is altijd
schaatsliefhebber gebleven en heeft
hij zelfs twee keer de Elfstedentocht
uitgereden en is hij dus terecht trots
op zijn twee Friese ‘kruisjes’.
In het buurtschap Wildenborch zijn
geen paden of zandwegen te vinden of
Johan Pardijs kent ze. Niet alleen vanwege zijn functie als ‘driever’ bij de
jacht, maar ook omdat hij al 23 jaar
voor de wielerclub RTV Vierakker/
Wichmond en voor de wielerclubs uit
Zutphen en Deventer, veld-toerritten
in de bossen organiseert. ‘Het zwerven, hardlopen, fietsen door de bossen, de natuur, het heeft mij altijd getrokken’, zo zegt Johan Pardijs. De liefde en de interesse voor A.C.W. Staring
dateert uit begin negentiger jaren,
toen hij werd gevraagd om medewerking te verlenen aan de Staring- avonden die in het zomerseizoen tweemaal in de Wildenborch worden gehouden. Toen is hij zich vrij intensief
in de persoon Staring gaan verdiepen.
Middels een dia- presentatie neemt hij
de kijker/ luisteraar, zoals bijvoorbeeld
ook tijdens deze seniorensoos in Vierakker, mee op een fietsroute langs de
Vordense kastelen. En dat gaat ge-

Johan Pardijs: 'Ik ben gek met beukenbomen'.
paard met vertellen van bijzonderheden over het betreffende kasteel en
zijn bewoners. En dat alles ‘omlijst’
met anekdotes. Zegt hij: ‘Ze hebben
laatst nog overwogen om de haan
maar niet meer op de Antoniuskerk in
de Kranenburg terug te plaatsen. Er
komt immers toch geen kippe meer in
de kerk’. Een gedicht over kleinkinderen en een gedicht over het ‘ouder
worden’, aangrijpend en leuk verteld.
Het ‘sikkels blinken, sikkels klinken,
de hoofdige (koppige) boer in Almen,
de Staringkoepel en dat de Achtkastelen fietsroute de oudste bewegwijzerde route in Nederland is; Johan Pardijs
kan er smakelijk over vertellen. Bij
sommige kastelen in Vorden staat een
leeuw als wapendrager op een sokkel.
‘ Als de klok s’nachts twaalf uur slaat,
springt de leeuw van de sokkel af en
kruipt hij in zijn hok’, zo zegt Johan
gekscherend! Dan weer ernstig: ‘ Vroeger hadden we hier in het landschap
de paardebloemen, thans zie je meer
en meer velden met koolzaad. Veel
landbouwers in de Wildenborch hebben wel of niet gedwongen met hun
beroep moeten stoppen. Van ‘buitenhof’ zijn er hier inmiddels diverse
mensen neergestreken. Gelukkig passen de meeste zich aan onze leefomgeving aan en doen ze mee aan onze
Wildenborchse tradities zoals ‘ons’
Oranjefeest en ‘ons’ noaberschap’, zo
zegt Johan Pardijs.
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vanuit uw regio, voor uw regio

Autobedrijf Groot Jebbink neemt
Autopalace Zutphen over
Autobedrijf Groot Jebbink uit Vorden heeft de vestiging van Auto Palace Zutphen overgenomen. En wordt daarmee Opel dealer in de regio
Zutphen. Deze vestiging gaat verder onder de naam Autobedrijf Groot
Jebbink Zutphen. Formeel heeft de overname per 1 maart 2007 plaatsgevonden, maar de officiële opening vindt plaats op donderdag 5
april. Groot Jebbink is al vanaf 1963 actief in Vorden. Eerst met de merken Ford en Suzuki, vanaf 1995 met Daewoo. In 2005 werd overgestapt
naar Chevrolet, waarvan Groot Jebbink de officiële dealer in de regio
is.
Directeur Jan Groot Jebbink: 'De
keuze voor het wereldmerk Chevrolet bleek uiterst succesvol, zodat onze bedrijfsactiviteiten zich in snel
tempo uitbreiden en we al snel erg
krap in ons jasje kwamen te zitten
in Vorden. Dit, in combinatie met
onze grote voorraad occasions, zorgde ervoor dat ik al langer op zoek

was naar een geschikte locatie in
Zutphen om ons bedrijf verder te
kunnen ontplooien. We zullen ons
in de toekomst vanuit Zutphen
sterk concentreren op een verdere
uitbouw van de merken Chevrolet
en Opel. De locatie in Vorden wordt
dan ons occasioncentrum, met
daarnaast ons Shell tankstation. En

natuurlijk kan men in Zutphen ook
altijd terecht voor een selectie uit
onze occasions.
Voor het personeel van Auto Palace
Zutphen heeft de overname geen
nadelige consequenties.
Zoals gezegd, de officiële opening
vindt plaats op donderdag 5 april,
vlak voor Pasen. 'Groot Jebbink: 'Een
mooi moment voor de introductie
van Chevrolet in Zutphen, want dit
valt samen met de introductie van
een aantal nieuwe dieselmodellen
van Chevrolet. De opening belooft
dan ook een extra feestelijk spektakel te worden'.

NIEUWE SHOWROOM! OPENINGSSHOW 6, 7 EN 9 APRIL

2e PAASDAG OPEN!

Auto Palace
Plakhorstweg 1-3, 7008 AS Doetinchem
Tel. (0314) 34 16 00, www.auto-palace.nl

KunstZondag in Vorden
Zondagmiddag 11 maart zullen in
Vorden gelijktijdig zes galeries,
vier ateliers en de wereldwinkel
open zijn. Het is de tweede kunstzondag in de geschiedenis van Vorden. Het valt samen met de koopzondag.
De deelnemers aan deze kunstzondag
zijn: galeries Agnes Raben, Nieuwstad
20; galerie Amare Komvonderlaan 6 ;
Bibliotheek Vorden Dorpsstraat 3; De
Ezelstal Zomervreugdweg 2; de
Wehme Nieuwstad 20; galerie F.P.
Smit Burgemeester Galleestraat 12A;
atelier Aaf Renkema Horsterkamp 3;
geWoonkumst Nieuwstadf 8; Het Gele
Stoeltje Burgemeester Gallestraat 36

(hier worden tevens hoeden en eigen
werken van Frida Pelgrum tentoongesteld; Lineke Rekers Decanijeweg 5 en
de Wereldwinkel Kerkstraat 1. Alle
deelnemers zijn tussen 14.00 en 17.00
uur geopend, sommigen ook eerder.
Bij alle deelnemers liggen info-blaadjes met precieze tijden en locaties.
Aan het eind van de middag vindt er
van 17.00 tot 17.35 uur in de Hervormde dorpskerk een vesperconcert
plaats. Om 17.00 uur is er in zaal t’
Stampertje van het dorpscentrum een
café chantant met een optreden van
Josée van der Staak. Het ligt in de bedoeling om op 20 mei, 9 september en
9 december ook een kunstzondag te
houden.

Paas/Voorjaarskrant
weekblad Contact
In week 14 (2 t/m 7 april) verschijnt weer de Paas/Voorjaarskrant van
Weekblad Contact. Deze verschijnt in de edities Bronckhorst, Ruurlo en
Warnsveld.
Advertenties en berichten gaarne inleveren voor woensdag 21 maart
a.s. aan Drukkerij Weevers BV, Nieuwstad 30, Postbus 22, 7250 AA
Vorden of info@contact.nl
De Redactie.

Het voorjaar komt er aan
we zetten de bloemetjes
buiten

Weekenddiensten en belangrijke telefoonnummers
Hervormde kerk Vorden
Zondag 11 maart 10.00 uur ds. Horjus, Didam, 19.00 uur
ds. J.Kool Raad van kerkendienst mmv Cantemus Domini
in Chr. Koningkerk
Kapel de Wildenborch
Zondag 11 maart 10.00 uur ds. J. Kool
Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 11 maart 10.00 uur ds. D. Westerneng, 19.00 uur ds.
J. Kool Raad van kerkendienst mmv Cantemus Domino in
de Chr. Koningkerk
Hervormde kerk Wichmond
Zondag 11 maart 10.00 uur drs. J. Koudijs, Doetinchem
R.K. Kerk Vorden
Zondag 11 maart 19.00 uur ds. J. Kool, Raad van Kerkendienst mmv Cantemus Domino
R.K. Kerk Vierakker
Zaterdag 10 maart 17.00 uur Eucharistieviering dameskoor
Zondag 11 maart 10.00 uur woord- en communieviering,
herenkoor
Tandarts
10/11 maart G.M. Wolsink, Laren 0573 40 21 24. Tussen
17.00 uur ’s middags en 08.00 uur de volgende ochtend, in
de weekenden en op feestdagen: tel. (0900) 200 9000.
Regionale Huisartsenpost te Zutphen.
U krijgt waar mogelijk een telefonisch advies van de dienstdoende doktersassistente of huisarts òf een afspraak voor
het spoedspreekuur op de huisartsenpost. Kom niet zo
maar naar de post toe, bel altijd eerst voor overleg. Om
iedereen optimale zorg te kunnen bieden en wachttijden zo
veel mogelijk te beperken wordt er uitsluitend volgens
afspraak gewerkt. Als u om medische redenen niet in staat
bent om de huisartsenpost te bezoeken dan komt er een
‘rijdende huisarts’ bij u thuis. Houdt uw verzekeringsnummer
en medicijnen bij de hand als u belt en neem ze mee als u
naar het spreekuur op de huisartsenpost komt. De huisartsenpost is gevestigd in het Entreegebouw van ziekenhuis
Het Spittaal in Zutphen.
Apotheek
De avond-, nacht- en weekenddienst wordt verzorgd door
Apotheek Warnsveld, Runneboom 16, Warnsveld.
Tel. (0575) 57 24 95, fax (0575) 52 57 28.
Gelre ziekenhuizen Zutphen, locatie Het Spittaal
Ooyerhoekseweg 8, tel. (0575) 59 25 92. Bezoektijden:
dagelijk van 15.00-15.45 uur en 18.45-19.30 uur. Een aantal
afdelingen heeft afwijkende bezoektijden, te weten:
Bewaking (Intensive Care en Hartbewaking): 11.00-11.30
uur en 19.00-19.30 uur.
Kinderafdeling: Ouders mogen 24 uur per dag aanwezig zijn.
Overig bezoek: 15.00-16.30 uur en 17.45-19.00 uur. Tienerafdeling: 15.00-16.30 uur en 17.45-19.30 uur. Gynaecologie
& Verloskunde: Partners kunnen doorlopend op bezoek
komen van 08.30-21.30, behalve tussen 12.30-15.00 uur
(rusttijd). Overig bezoek: 10.30-11.30 uur, 15.30-16.30 uur,
18.45-19.30 uur.
Brandweer
Tel. 112.
Politieteam Bronckhorst
Zelhem, Grashuisstraat, tel. (0900) 88 44
Geopend maandag t/m vrijdag van 10.00-12.00 uur.
Spreekuur locaties Politie Bronckhorst
Vorden, Zutphenseweg 26 (Rabobank).
Hengelo Gld., Raadhuisstraat 39, ma. 10.00-12.00 uur.
Hoog-Keppel, Burg. van Panhuysbrink 1.
Steenderen, A. Ariensstraat 33a.
Voor aangifte kunt u een afspraak maken. Aangifte doen via
de website van de politie kan ook.
Calamiteiten
Bij calamiteiten als stormschade, grote gaten in de weg,
wateroverlast, milieuschades en hulp bij ongevallen, kunt u
bellen naar het alarmnr. 0900 88 44 of bij grote spoed 112.
Voor kleinere meldingen die betrekking hebben op de openbare ruimte kunt u contact opnemen met de gemeente, tel.
(0575) 75 03 39. Bijv. afgebroken takken, lantaarnpaal die
niet brandt, losliggende stoeptegel, kleinere gaten in de weg
of een rioolverstopping binnen de bebouwde kom.
Wilt u buiten kantoortijden iets dergelijks melden en het kan
niet wachten, bel dan het calamiteitennummer voor spoedeisende gevallen van de gemeente, tel. (06) 13 10 07 77.
Voor storingen aan gemalen en het drukrioolsysteem in het
buitengebied kunnen inwoners rechtstreeks contact
opnemen met: Dusseldorp BV, tel. (0544) 39 55 27.
Ambulance
Tel. 112.
De Graafschap Dierenartsen
Tel. (0575) 58 78 80. Voor openingstijden en overige informatie kijk op www.degraafschapdierenartsen.nl
Pedicure
Gerry Wisselink, pedicure, manicure en massage. Gediplomeerd
voor diabetici en reumatische voet. Tel. (0575) 46 73 38
(dichtbij Kasteel Zelle).
Voetverzorgingssalon Podi, gediplomeerd pedicure, diabetische
en reumatische voet, lid Pro-voet, Dorpsstraat 8, Vorden.
Telnr. 0575 - 55 11 41 / 06 - 2735 5382. www.podi.nl
Wooncorporatie ProWonen
Postbus 51, 7150 AB Eibergen
Woonwinkel Vorden/Borculo/Ruurlo

Tel. (0575) 43 85 60
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.

Vlaai v/d week

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.

 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.
 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
 Complete voeding voor
aankomen/afslanken en goede energie met persoonlijke
begeleiding. Jerna Bruggink
(0575) 46 32 05 of www.vitalcare.nl
 Boekenmarkt en expositie van bronzen beelden en
olieverfschilderijen in het
Bakhuus op de Wilghenhoeve,
Tolhutterstraat 3 te Ruurlo op
Zondag 11 maart van 10 tot 17
uur.Opbrengst is bestemd
voor het z.g. Westerborkproject van de zes basisscholen
in Ruurlo Toegang is gratis.

Amivedi
Tel. (0575) 52 06 12. Stichting Vermiste en zoekgeraakte
huisdieren.

 Bert van Genderen koopt
en haalt uw boeken en
betaalt à contant. Tel. (0543)
45 13 11.

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

 Te koop: kippen aan de
leg. Goossens, Voortseweg 6,
Toldijk, tel. (0575) 46 16 70
of 46 37 43.

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

 Stone Valley, za. 10 mrt.
Erve Kots, Lievelde, Jeanette
Williams Band, 20.30 uur,
€ 15,00. Tel. (0544) 373 701,
(0575) 518 990, (0543) 466
294.

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

 Auvergne: t.h. comf. vrijst.
huis m. buitenkeuken, pr.
uitz. 4 p. v.a. € 275,- www.
vakantie-midden-frankrijk.com
/lamartiniere.html
 Uw planten krijgen Pokon
uw huisdier een uitgebalanceerde brok. Herbalife is er
voor U! Nieske Pohlmann,
tel. (06) 54 32 66 69 of (0314)
64 13 09.

Cassisbavaroisevlaai
6-8 pers €

6,25

Dinsdag = Brooddag

3 fijn volkoren bus €

Weekend-knallers
Chipolata cake
€

2,95

Slagroomsoesjes
10 st. €

2,50

 RUN2DAY Runners Vorden. Beginners 18.30 uur
gevorderden 19.45 uur. Iedere
donderdagavond. Vertrek vanaf
Sporthal Vorden, tel. 55 28 27.
 Mensen in nood. Kledingactie. Uw kleding, meer
dan goed! Kledinginzameling
zaterdag 17 maart a.s. van
10.00 tot 12.00 uur Christus
Koningkerk te Vorden en H.
Antonius van Paduakerk te
Kranenburg.

ETJ-Witgoedservice

 Ik zoek nog wat werk op
de vrijdagmorgen van 10.00
tot 12.00 uur, tel. 55 29 86.

 Paardenmest voor de
(groente)tuin, zelf halen, kan
worden geladen, tel. (06) 25
26 72 25.

 Te koop: zeer goed betuigde haflinger, 7 jaar.
Tel. (0575) 55 19 24.

Uw oude trouwring veranderen
in een modern sieraad

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

Atelier Henk Eggersman

Judolessen
Vorden

reparaties • occasion sieraden
ontwerpen • beelden in brons

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

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

Zaterdag 10 maart van
10.00 tot 12.00 uur kleding- en speelgoedbeurs
peuterspeelzaal Ot en Sien,
‘t Jebbink 13a te Vorden.

Dagmenu’s

 Hobby-creatiefbeurs
Zondag 11 maart van 11.00
tot 17.00 uur. In Woonzorgcentrum ‘Antoniushove’, Rapenburgsestraat 33, Lichtenvoorde. Entree € 1,50 (kinderen tot 12 jaar gratis). Inl:
0544-375772 / www.betsy
lurvink.nl

Woensdag 7 maart Gesloten.

 Te huur (tijdelijk) gedeelte
van een woonboerderij
omgeving Vorden-Wichmond,
tel. (0575) 44 14 64.

Zaterdag 10 maart Gesloten.
Zondag 11 maart
Gesloten.
Maandag 12 maart Gesloten.

 Reiki in Vorden. Kom
naar de informatiebijeenkomt
over Reiki op 26 maart vanaf
19.45 uur!! SVP vooraf aanmelden bij Rianne Leijten, tel:
0575-553528 (na 18.00 uur).
 FNV Belastingservice invul-avond in Dorpscentrum.
Mw. D. Walgemoet, telefoon
(0575) 55 67 75.
 Wilt u uw oud ijzer kwijt?
Bel Frits Peppelinkhausen,
tel. (0575) 55 29 16, b.g.g.
(06) 51 60 15 16.
 Woonruimte gezocht
door vrouw met 2 kinderen.
Zo spoedig mogelijk. Reacties op nr. (06) 452 530 20.

4,25

7 t/m 13 maart 2007

Donderdag 8 maart Gesloten.
Vrijdag 9 maart

Dinsdag 13 maart

Gesloten.

Gesloten.

Wegens VAKANTIE
zijn wij

GESLOTEN

van 5 maart t/m 13 maart 2007.

14 maart 2007
zijn wij weer vanaf
14.00 uur voor u geopend!
Kerkstraat 3, Vorden.
(0575) 55 15 19
Bistro De Rotonde team
Wendie en Thomas

Samen, in alle rust, hebben wij afscheid genomen
van mijn lieve vrouw, onze zorgzame moeder en oma

Lammerdina Willemina
Koning-Seesink
echtgenote van Gerrit Koning

Jasmijn

in de leeftijd van 78 jaar.

28 februari 2007
19.24 uur - 3740 gram - 52 cm

G. Koning
Joke en Georg
Daniël en Tamara
Sharon en René

Ienske en Gert-Jan ter Mul
Werkseveldweg 1
7231 PH Warnsveld
Tel. 06 - 2390 4598

Henk en Betsie
Sandra en Gerran
Patrick en Wendy
Theo en Yvonne
Yusa
Migo
Xumi
Li-Feng

Verhuisd per 26-2-’07

G.J. Schouten-Hoftiezer
Zutphenseweg 89 naar
Margrietlaan 1, 7251 AT Vorden, tel. (0575) 55 15 04
Lieve kinderen en kleinkinderen,
bedankt voor al het werk dat jullie voor mij gedaan
hebben en nog doen. En van dit huis zo’n mooi
plekje gemaakt hebben. Grandioos!
Ik ben trots op jullie allemaal.
Bedankt, (o)ma

Marinus J. Hesselink b.v.
grafmonumenten
sinds 1908

TE KOOP
• coniferen
• buxus
• beuken
• etc

alles voor haagof erfafscheidingen
100% garantie
veur weinig

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

Vleeswarenkoopje

Casselerrib
150 g met gratis 100 g koolsalade
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Carpaccio d’oro
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2 maart 2007

Megaburgers
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Moeder is thuis.
De herdenkingsdienst, waarvoor u wordt uitgenodigd, zal worden gehouden op woensdag 7 maart
om 14.00 uur in de Nederlands Hervormde Kerk te
Vorden.
Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden op de
Algemene Begraafplaats, Kerkhoflaan te Vorden.
Gelegenheid tot condoleren na de begrafenis in het
Dorpscentrum Raadhuisstraat 6 te Vorden.
Indien u geen rouwkaart mocht hebben ontvangen,
kunt u deze advertentie als uitnodiging beschouwen.
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Huur
Mister Steam

Na een kort ziekbed is overleden onze lieve
schoonzuster

Diene Koning-Seesink
echtgenote van Gerrit Koning

op de leeftijd van 78 jaar.

nieuwe grafmonumenten
restauratie grafmonumenten
 onderhoud grafmonumenten

€

Maaltijdidee

Goulash

portie 500 gram

5.50
98
€ 4.

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

Mister Steam is een handige machine
waarmee u snel en grondig zèlf
meubelstoffering of vloerbedekking
kunt reinigen.

Mister
Steam
Praktijk voor Coaching en Bewustwording

„Er is meer... ...”
dinsdag 13 MAART 2007

Vorden • Zutphenseweg 24
Tel. (0575) 55 15 14



4 stuks

4.98

en reinig zelf uw vloerbedekking of
bankstel in een oogwenk!

Vorden, 2 maart 2007



€

Stooflappen

Mister Steam is te huur bij:

G.O.G. VORDEN

3 stuks
Keurslagerkoopje

Schoonzusters en
zwagers Koning

GRAFSTEENSPECIALIST

100 gram

2.59
90
€ 1.
€

Kookidee

-/, /

Nijlandweg 4a, 7251 KK Vorden.

Ook voor urngedenktekens en
onderhoud van bestaande monumenten.

Industrieterrein ”De Mars”
t.o. Woonboulevard Eijerkamp

Deze week hebben we 4 stooflappen in de aanbieding.
Voor een smakelijk resultaat eerst aanbraden en daarna kopje onder in
bijvoorbeeld een bouillon of wijn laten stoven. Hoe lager de
temperatuur, hoe malser de stooflapjes. Neem de tijd en vraag ons
naar het recept. Ga naar www.keurslager.nl voor
meer bijpassende recepten.

Kwekerij de Hedera
Strodijk 4, Vorden

Al bijna 100 jaar vakmanschap!

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

“Smaak komt met de tijd.”

Aanbiedingen geldig van 5 t/m 10 maart 2007

Geboren uit liefde,
Kostbaarder dan goud,
Een nieuw leven,
Aan ons toevertrouwd

Aanvang 20.00 - Zaal open 19.00 uur
Entree: € 6,00
www.kairospraktijk.nl
Plaats: ’t Zwaantje, Zieuwentseweg 1, Lichtenvoorde
Info: Nardie Krabbenborg, tel: 0544-375708
Zie artikel elders in deze krant

Dankbetuiging

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

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

Adreswijziging:

per 19 maart 2007

Reintje Eggink-Oortgiesen
is onze praktijk aan de Addinkhof 1 verhuisd naar:
hebben ons goed gedaan.

Het Hoge 9, 7251 XT Vorden
tel. (0575) 55 22 53

Wij danken u daarvoor heel hartelijk.
Alie en Henk Bloemen
Reina en Henk Kok
Willy en Jan Fritz
Klein- en achterkleinkinderen

Tel. 0575 - 45 20 20

W.A. HOUTMAN

Tandartspraktijk

De herinnering, het gemis, de lege plek zal altijd
blijven, maar uw medeleven, bloemen, kaarten,
telefoontjes en belangstelling, na het zo plotseling
overlijden van onze lieve moeder en oma

In de week van 12 tot 16 maart zal de praktijk gesloten zijn. Voor spoedeisende
behandeling in deze periode wordt waargenomen door tandarts J.J. de Kruif
(tel. 0575-553372) en tandarts R. Boersma (tel. 0575-551908) te Vorden.

Vorden, maart 2007

Dag en nacht bereikbaar
Uw uitvaartleiders:

J. Eppink

A. Ruiterkamp

Steenderen

Almen

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

WEEKBLAD

KLARENBEEK (De Kar)

NU: Chinees hardstenen tegels,
div. afmetingen,
2

prijs per m v.a.

€

30,=

Tel. 055-3012365
www.kouswijkjansen.nl

8-3-2007

René Dimmendaal
” Een jaar uit ons midden...
... geen moment uit ons hart.”

v. KouswijkJansen
Voor al uw tuin en straat aanleg.
Tevens verkoop alle soorten sierbestrating en tuinaccessoires.

8-3-2006

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

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

Vorden Kranenburg
Medler
Linde

Delden

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

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

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

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

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

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

Bronckhorst Noord

Vorden Kranenburg
Medler
Linde

Delden

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

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

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

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

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

ildenborch
ierakker

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

- KRANE BURG -
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Wichmond

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

Vorden ranenburg
Medler
Linde

Delden

LDE BORCH - DELDE

Colofon

Passage

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

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

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

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

Overname van advertenties en
berichten is niet toegestaan

Overname van advertenties en
berichten is niet toegestaan

Overname van advertenties en
berichten is niet toegest aan

Zie in het hart van Contact

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

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

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

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

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

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

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

Deze week
in Contact
26 KOOPZO

HE GELO GLD.

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

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

collectie van 2007

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

tegen scherpe prijzen!!

Koopzondag
26 nov

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

DAG

.00–17.00 uur

Zie in het hart van Con

20%

KORTING
OP GEHELE
COLLECTIE

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

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

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

10% korting

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

op onze G EHELE co ectie S CHOENE en LAARZEN

oopzondag 26 nov. 11.00-17.00 uur

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

midden in het

hart van Bronckhorst

Profiteer SOLDER E Prijzen
BLAZERS NU

€ 75,--

2 OOR € 125,--

T'SH RTS U
BROE E
U
PULLO ERS U

€ 20,-€ 49,-€ 35.--

2 OOR € 35,-2 OOR € 75,-2 OOR € 50.--

Oud Vorden

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

Hèt kadoboek

.konijnenbult.nl

E I N D E L I J K !

CHEVROLET

EPICA

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

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

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

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

M

M

W

M

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Deze week
in Contact
26 KOOPZOND
HENGELO GLD.

11.00–17.

november
Extra
koopavonden
wo / do
22 / 23 nov

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

GAZELLE • BATAVUS • OGA-MIYATA • GIANT • SPARTA

tegen scherpe prijzen!!

Koopzondag
26 nov

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

KORT

OP GEHE
COLLECT
COLLECT

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

O P G E L E T

Ons magazijn wordt te klein
Wij gaan verbouwen

daarom

10

10

10% korting 10

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

op onze GEHELE co ectie SCHOENEN en LAARZEN

10
10
10
10
10
10

oopzondag 26 nov. 11.00-17.00 uur

10

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

midden in het hart van Bronckhorst

10

10

10
10
10

Profiteer SOLDERIE Prijzen
BLAZERS NU
T'SHIRTS NU

€ 75,-€ 20,--

BROEKEN NU
PULLO ERS NU

2 OOR € 1
2 VOOR € 3

€ 49,-€ 35.--

2 VOOR €
2 VOOR € 5

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

www.konijnenbult.nl

EPICA

STANDAARD MET
6-CILINDER MOTOR

KOM LANGS VOOR
EEN PROEFRIT!

NIEU

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

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

Oud Vorden

VANAF
€24995

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

Zie in het hart van Contact

20%

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

S I N T
10
10
10

Hèt kadoboek
E I N D E L I J K !

CHEVROLET

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

Want wat doet u als uw gasten hebben
gedronken en vervolgens in de auto
willen stappen? Voelt u zich verantwoordelijk? Kan 1 glas nog wel of waar
ligt de grens?

Dinsdag 21 november 2006
68e jaargang no. 37

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

WEEKBLAD VOOR VORDE

Weevers vernieuwt de website van Weekblad Contact

Weekblad Contact ook op
Internet
Naast de vertrouwde papieren uitgaven, verschijnen de weekbladen
van Contact nu ook wekelijks op
Internet in de vorm van "E-paper",
de electronische krant. Op een zeer
gebruiksvriendelijke wijze kunt u
door de pagina's "bladeren" en artikelen aanklikken om leesbaar te
vergroten. Wilt u graag via uw
computer op de hoogte blijven van
het laatste nieuws of leest u toch
liever vanaf krantenpapier, wij bieden u beide mogelijkheden.
De digitale versies bieden enkele voordelen boven de papieren uitgaven. Zo
heeft u een overzicht van alle uitgaven
van Weevers en kunt u de archieven
inzien voor oudere uitgaven. Ook de
zoekfunctie over de actuele uitgaven
in het archief is heel handig om via
trefwoorden artikelen terug te vinden.
Op de openingspagina staat een verzameling van artikelen van de voorpagina's van de kranten die via E-paper
worden gepubliceerd.

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

Colofon

Passage

Weevers vernieuwt de website van Weekblad Contact

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Deze week
in Contact
26 KOOPZONDAG
HENGELO GLD.

11.00–17.00 uur

november
Extra
koopavonden
wo / do
22 / 23 nov

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

GAZELLE • BATAVUS • KOGA-MIYATA • GIANT • SPARTA

tegen scherpe prijzen!!

Koopzondag
26 nov

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

20%

KORTING
OP GEHELE
**
COLLECTIE
COLLECTIE

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

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

S I N T

O P G E L E T

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

10%

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

Profiteer SOLDERIE Prijzen

BLAZERS NU
T'SHIRTS NU
BROEKEN NU

€ 75,-€ 20,-€ 49,--

PULLOVERS NU

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

€ 35.--

2 VOOR € 50.--

LANGELER MODE KERKSTRAAT 11
7255 CB HENGELO GLD 0575-461235

Hèt kadoboek
www.konijnenbult.nl

E I N D E L I J K !

NIEUW!

CHEVROLET

EPICA

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

Colofon

Passage

Weevers vernieuwt de website van Weekblad Contact

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

STANDAARD MET
6-CILINDER MOTOR

KOM LANGS VOOR
EEN PROEFRIT!

VANAF
€24995,-

Nu
ook op
internet!

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

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

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

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

Dus kijk snel op www.contact.nl

Marita en Gerdy
Dimmendaal

HAZELNOOT
SLAGROOM
VLAAI

70

KLEIN

6.
50
10.

DINO
BROOD

ZONNEPIT
BROODJES

NU VOOR

NU 6 VOOR

€
GROOT

€

€

1.60

€

2.25

De enige echte

ZWANENHALZEN
volgens origineel recept
De Echte Bakker Dat proef je!

De Echte Bakker
Aanbiedingen zijn geldig van 5 t/m 10 maart.

Zutphenseweg 18 – Vorden
Tel. (0575) 55 13 84
Dreiumme 31-33 – Warnsveld
Tel. (0575) 57 15 28
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,,IN DE DENNEN’’
V ORDE N

Plonskrant
OPENING ZWEMBAD 29 APRIL • GRATIS ENTREE !

Nieuws over
zwemseizoen
2007

Uitgave van Stichting Zwem- en Recreatiebad “In de Dennen” • Oude Zutphenseweg 7 • 7251 JX Vorden • tel. (0575) 55 12 03 • www.zwembad-indedennen.nl

Nog heel even

De tarieven voor 2007

en het zwembad wordt weer gevuld met heerlijk helder water.
Echter voordat we u van harte welkom heten willen we u d.m.v.
deze Plonskrant informeren over de voorverkoop van abonnementen, de zwemlessen en de activiteiten die u deze zomer
kunt verwachten.
Voor ons wordt het een nieuw jaar, niet alleen omdat we het
zonder Martin moeten redden maar ook omdat we de verenigingsstructuur hebben verruild voor die van een Stichting. Het
afgelopen jaar hebben de op de ledenvergadering aanwezige leden goedkeuring gegeven voor de omzetting naar een stichting
met de naam: Stichting Zwem- en recreatiebad “In de Dennen”.
De grootste verandering is dat een stichting geen leden heeft.
Vandaar ook dat wij u en zeker ook de oud leden die ons zwembad een warm hart toedragen willen vragen om donateur te
worden.
Met het geld van u donateurs of “Vrienden van het zwembad”
zoals we u liever noemen kunnen we wat extra activiteiten organiseren of een paar extra stoelen of speeltoestellen aanschaffen.
Kortom het zwembad wordt nog aantrekkelijker.
Ook de oud zwembadbestuurders, Joke Wullink, Meta van Arkel, Marja Westervoorde, Ton van Vleuten, Harry Mombarg,
Henk Vriend en Martin Gabriël hebben zich weer aangemeld en
zijn de nieuwe bestuursleden van de Stichting. Mede dankzij
hen is het weer mogelijk dat er weer naar hartelust gezwommen
kan worden dit jaar.
En om de woorden van de bestuursleden te spreken: Sla uw
(zwem) slag, koop uw abonnementen in de voorverkoop en dan
heten wij u vanaf 29 april weer van harte welkom!
Timme Koster

Voordelige voorverkooptarieven

U kunt abonnementen voor het komende seizoen op de volgende manier bestellen: knip het bestelformulier (op de vorige pagina van deze krant) uit. Vul uw wensen in en lever het formulier
in, aangevuld met een originele pasfoto (op achterzijde voorzien
van naam en geboortedatum) van elke persoon waar de seizoenskaart voor bestemd is.
NB. Heeft u al eerder een pasfoto ingeleverd, dan is dat voor dit
seizoen niet nodig. Maar is het al even geleden dat u een pasfoto ingeleverd heeft en denkt u dat we u niet meer herkennen op
de oude pasfoto stuur dan een nieuwe mee. Dit geldt vooral voor
kinderen, deze veranderen zo snel dat ze vaker een pasfoto mee
moeten sturen.

- inleveren tijdens de voorverkoopdag (21 maart) alléén voor
contante betalingen.
- deponeren in de brievenbus van het zwembad
- of opsturen naar: “In de Dennen”, Oude Zutphenseweg 7,
7251 JX Vorden

Uw abonnement ligt dan vanaf 29 april klaar aan de kassa van
het zwembad.
Bestel-/inschrijfformulieren voor abonnementen en zwemlessen, zijn ook te vinden op onze website (www.zwembad-indedennen.nl).
Via de eenmalige machtiging neemt u ons veel werk uit handen
Vult u de machtiging in, dan leveren wij deze in bij de bank. De
bank schrijft het bedrag keurig van de door u opgegeven rekening af.

Vacature

De voorverkooptarieven zijn alleen geldig bij ontvangst van uw
machtiging vóór 8 april a.s. (of bij betaling op de voorverkoopdag).
Voorverkoop Seizoensprijs
Combinatie abonnement,
Seizoenabonnement,
Zwemleskaart hele seizoen
(incl. lessen, diploma)
Entreekaart
Avondkaart na 18.00 u.
10-badenkaart
Golfbaan
Groepskaart (min 25 pers.)

1e Ouder/verzorger
44,00
2e Ouder/verzorger
26,00
Kind 3 tot 18 jaar
20,00
Kind 3 tot 18 jaar
29,00
Volwassene
44,00
65+
39,00
Diploma A
Diploma B / C
Speciale diploma’s
Zwemtraining volwassenen
Kind 3 tot 18 jaar
Volwassene / 65+
Kind 3 tot 18 jaar
Volwassene / 65+
Kind 3 tot 18 jaar
Volwassene / 65+
p.p.

50,00
30,00
22,00
32,00
50,00
44,00
130,00
70,00
50,00
70,00
2,50
3,00
2,30
22,00
27,00
1,00
2,00
2,30

Betaling van zwemlessen
Allereerst moet er voor het kind een abonnement gekocht worden. Daarnaast gelden voor de leskaarten de volgende tarieven:
* Diploma A:
€ 130,- (4x per week, 30 minuten)
* Diploma B / C:
€ 70,- (2x per week, 30 minuten)
* Speciale diploma’s:
€ 50,- (1x per week, 45 minuten)
* Padi Seal Team:
€ 110,- (voor duiken en theorie)
* Zwemtraining volwassenen € 70,- (1x per week 60 minuten)
Betaling dient te gebeuren in de eerste week van de zwemlessen
(pin betalingen niet mogelijk) . Neem je abonnement mee!
Informatie over de zwemlessen is te vinden op de website en zal
gedurende het seizoen bij de entree van het zwembad hangen.

H e m e lva a r t s d a g 17 m e i

Het Hemelvaart
Grasvolley Toernooi
Zonneweide van het zwembad • 13.00-17.00 uur
In een volleybaldorp als Vorden mag een grastoernooi niet
ontbreken. Vandaar dat het personeel van het zwembad iedereen oproept om je in te schrijven voor het Hemelvaart
grasvolley toernooi. Iedereen kan meedoen. Bedrijven, vrienden en of gezinnen, iedereen is welkom. Schrijf je voor 10 mei
in op de website en ontvang van ons het wedstrijd schema
voor een gezellige en sportieve dag.

Voorverkoop datum: woensdag 21 maart
14.00 – 17.00 uur en 19.00 – 20.00 uur op het zwembad

18 t / m v r ij d a g 2 2 j u n i

2de ouder of 2de kind

De afgelopen jaren kregen we vaak de vraag mag onze volwassen zoon of dochter niet als 2de ouder in het combinatie abonnement? Vandaar dat we vanaf dit jaar gehoor geven aan deze
wens en mogen eventuele volwassen kinderen (tot en met 21, geboren na 29 april 1986) ook mee in het combinatie abonnement
nu als tweede Ouder/verzorger.

Belangrijke data

Opening zwembad:
Sluiting zwembad:
Start zwemlessen:

zondag 29 april (Entree gratis)
zondag 9 september
maandag 7 mei

Openingstijden:
maandag
dinsdag t/m vrijdag
zaterdag en zondag

13.00 – 20.00 u.
07.00 – 20.00 u.
12.00 – 17.00 u.

Afwijkende openingstijden in de laatste week
(3 t/m 9 september):
maandag
14.00 – 19.00 u.
dinsdag t/m vrijdag
07.00 – 10.00 u
14.00 – 19.00 u.
zaterdag en zondag
12.00 – 17.00 u

Op Koninginnedag, Hemelvaartsdag (17 mei) en 2e Pinksterdag
(28 mei) is het bad open als op zondag.
Bij bijzonder mooi weer heeft het bad aangepaste openingstijden die in het bad (of op de voicemail) en op onze website worden aangekondigd.

Zwem4daagse
Van maandag 18 juni t/m vrijdag 22 juni houden we voor de
33ste keer de Zwemvierdaagse. Naast natuurlijk de bekende
baantjes, een week vol activiteiten en gezelligheid. Welke activiteiten we organiseren zullen we bekend maken op de website en
natuurlijk bij de ingang van het zwembad.
Aanvangstijden: ma. 18 juni: 18.30 – 20.00 uur
di. 19 juni t/m vr. 22 juni:
‘s ochtends 7.00 – 10.00 uur
of 18.30 – 20.00 uur
Kosten: € 3,50

Opknapwerkzaamheden
rond het zwembad

Voor komende zomermaanden zijn wij nog opzoek naar versterking namelijk een:

Zwemonderwijzer m/v
We zijn op zoek naar iemand die natuurlijk veel zwemles wil
geven en daarnaast ook toezicht en overige werkzaamheden
wil verrichten.
Zou je ons team willen versterken kijk dan op de website voor
meer informatie!

De zwemlessen

Het zwemlesaanbod is ook dit jaar weer groot. Natuurlijk is de
hoofdzaak het zwemvaardig maken van uw kinderen. De A, B en
C diploma’s zijn minimaal nodig als u er zeker van wilt zijn dat
uw kind zwemveilig is.
Daarnaast hebben we voor de zwemliefhebbers de speciale
diploma’s: Zwemvaardigheid, Snorkelen, Survival, Balvaardigheid, Aquasportief voor Kids. en Vinzwemmen. Deze laatste
twee zijn nieuw dit jaar.
AQUASPORTIEF VOOR KIDS
Hou je van muziek en dans en lijken aquasporten wel iets voor
jou doe dan mee met Aquasportief voor Kids! Je leert op muziek
te bewegen, samen met andere kinderen een dans in elkaar te
zetten en alles in het water natuurlijk.

VINZWEMMEN
Een ander nieuw diploma is Vinzwemmen. Bij vinzwemmen ga
je super hard door het water met aan je voeten een monovin.
Maar om een echte dolfijn te worden moet er eerst veel geoefend worden. Stapsgewijs leer je alle technieken van het zwemmen met een monovin.
Wil je meer informatie over de diploma’s kijk dan op de website bij zwemles.
Om deel te nemen aan de zwemlessen moeten de kinderen minimaal 5 jaar zijn.
LESTIJDEN
Diploma A:
Diploma B / C:

ma., di., do. en vr. middag (15.30 – ± 18.00 u.)
ma. en do. (vanaf 16.00 u.)
wo. middag (vanaf 13.00 u.) en
zaterdag ochtend (vanaf 10.00 u.)

Speciale diploma’s afhankelijk van het animo.
VOLWASSEN ZWEMTRAINING
Afgelopen jaar werd mij regelmatig gevraagd of er geen zwemles aan ouders/volwassenen gegeven kan worden. De motivatie:
“onze kinderen zwemmen mooier en beter” vond ik een goed
initiatief om het weer eens op te pakken. Bij voldoende animo
starten we dan ook een groepje zwemtraining voor volwassenen. Hoe de les ingedeeld wordt is in overleg met de zwemmers.
Dit kan alles zijn van hard trainen tot technisch goed zwemmen.

PADI SEAL TEAM
Het PADI Seal Team programma geeft kinderen de kans om onder water rond te zwemmen, op ontdekking te gaan en avontuur en opwinding te beleven. Een zeer mooie kennismaking
met de wereld van het duiken en een mooie aanvulling op de
snorkeldiploma’s die wij aanbieden. Bij voldoende animo zal de
Instructeur van duikschool BigBubbles wederom bij ons in het
zwembad deze duikcursus geven. Het gaat om 5 AquaMissions
(lessen) die bestaan uit een stuk theorie en een stuk praktijk.
Vereisten: Minimaal in bezit van minimaal één diploma snorkelen .

www.zwembad-indedennen.nl
Heeft u onze website al bezocht? Daar vindt u informatie over
onder andere de voorverkoop van abonnementen, zwemles,
(extra) openingstijden, bijzondere activiteiten, tarieven en
een stukje geschiedenis. Ook kunt u hier het aanvraagformulier voor abonnementen downloaden en/of het inschrijfformulier voor de zwemlessen invullen!
Ook de digitale Plonskrant ontvangen kijk dan op:
www.zwembad-indedennen.nl

Er zijn weer heel wat werkzaamheden verricht om het zwembad nog mooier en aantrekkelijker te maken. Het meest opvallende zijn
de nieuwe borderranden. De bielzen uit de jaren 70 waren aan vervangen toe. Zeven ton bielzen hebben plaats gemaakt voor mooie stenen randen. Ook de speeltoestellen krijgen een beurt om weer helemaal aan de strenge wettelijke eisen te voldoen. Om ook in warme
periodes bezoekers een mooi grasveld te kunnen bieden, krijgen we een nieuwe beregeningsinstallatie. We hoeven dan niet meer met
drinkwater te sproeien en behouden we toch een groen en aantrekkelijk grasveld.
Ook de gemeente Bronckhorst heeft bijgedragen aan een mooier aanzien van het bad. De Oude Zutphenseweg kreeg van de zomer al
nieuw asfalt en een nieuw wandelpad. Dit jaar kan u er ook echt gebruik van gaan maken. U en vooral de kinderen kunnen op een
makkelijke en veilige manier van de auto naar het zwembad
lopen.

Gezocht !!!

Bent u benieuwd? Kom dan op 29 april een kijkje nemen!!
(de entree is dan overigens gratis)

Wie zou het leuk vinden om regelmatig een potje Jeu de Boules te spelen? Voor onze Jeu de Boules baan zoeken wij nog
spelers!

Doelgericht
adverteren?
Informeer naar de vele mogelijkheden!

dr ukkerij We eve r s
Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden
Postbus 22, 7250 AA Vorden
Tel. (0575) 551010
Fax (0575) 551086
E-mail: info@weevers.nl
Internet: www.weevers.nl

Uitgever van o.a.:
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Denkt a
Bloedsuikerspiegeltest
Hierbij wordt je bloedsuikergehalte bepaald
en geven wij een leefstijl-advies

Uitgever drukkerij van Barneveld - Denekamp

Zaterdag 10 maart
13.00-16.00 uur
Maak een afspraak!
4  
&  
WWWBARENDSEN VORDENNL

Klussenbedrijf R.

Nieuwe collectie

Afslanken/
Aankomen
gratis
begeleiding

fons jansen

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

installatiebedrijf

Lochem Parket &Tapijt
te Ruurlo 0573-453501

Info: Annie Haaring
Tel. (0575) 467 381

metselwerk

stucwerk

info@zwembad-indedennen.nl
www.zwembad-indedennen.nl

V ORDE N

Bestelformulier zwemabonnementen
RE
M-REC ATIEBA
WE
,,IN DE DENNEN’’

D

D

Zwem- en Recreatiebad “In de Dennen”
Oude Zutphenseweg 7
7251 JX Vorden
0575-551203

tegelwerk

(0575) 55 69 35 of (06) 15 54 09 58

Inschrijfformulier zwemlessen seizoen 2007
Z

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

Uw adres voor een verbouwing,
badkamer keuken toilet
en andere voorkomende werkzaamheden
in en om uw huis

Gratis offerte / bezoek aan huis

RE
M-REC ATIEBA
WE
,,IN DE DENNEN’’

KAPPERT

Ruurloseweg 87, Kranenburg

Alles onder één dak bij

Houten vloeren en
Laminaat

Z

%TOS "ARENDSEN
6ORDEN BV
:UTPHENSEWEG 
 $' 6ORDEN

V ORDE N

Het komende seizoen zullen weer zwemlessen worden gegeven in het verwarmde
openluchtbad “In de Dennen” te Vorden. Er zal worden opgeleid voor het Zwem-ABC
en de speciale zwemdiploma’s. Gestart wordt vanaf maandag 7 mei 2007.
Naam: _____________________________________________________________

VOORVERKOOP SEIZOEN 2007
Zwem- en Recreatiebad “In de Dennen”
Oude Zutphenseweg 7
7251 JX Vorden
0575-551203

info@zwembad-indedennen.nl
www.zwembad-indedennen.nl

Naam: ______________________________________________________
Adres: ______________________________________________________
Postcode: ______________ Woonplaats: _________________________
Tel. nr.: _____________________
Email: ______________________@__________________________

Voornaam: ____________________________________________________ M/V
Adres: _____________________________________________________________
Postcode / Woonplaats:________________________________________________
Emailadres: _________________________________________________________
Tel. nr.: _____________________
Geboortedatum: ______________(Minimaal 5 jaar)
Wil graag deelnemen aan de volgende lessen:

Bestelt hierbij voor het seizoen 2007 de volgende abonnementen:
let op: deze voorverkooptarieven gelden alleen bij machtigingen ontvangen vóór 8 april 2007!

Combinatie-abonnement(en)
e
€ 44,- 1 ouder, voorletters: .....................................
e
€ 26,- 2 ouder, voorletters: .....................................
€ 20,00 kind, roepnaam: ..........................................
€ 20,00 kind, roepnaam: ..........................................
€ 20,00 kind, roepnaam: ..........................................
€ 20,00 kind, roepnaam: ..........................................

geboortedatum:
geboortedatum:
geboortedatum:
geboortedatum:
geboortedatum:
geboortedatum:

...................M/V
...................M/V
...................M/V
...................M/V
...................M/V
...................M/V

 Diploma A:
 Diploma B:
 Diploma C:

€ 130,- (4x per week, 30 minuten)
€ 70,- (2x per week, 30 minuten)
€ 70,- (2x per week, 30 minuten)

Jeugdabonnement(en) (voor personen geboren op of na 29 april 1989)
€ 29,- roepnaam:....................................................... geboortedatum: ...................M/V
€ 29,- roepnaam:....................................................... geboortedatum: ...................M/V

 Padi Sealteam (duiken)
 Zwemtraining volwassenen

€ 110,- (theorie en praktijk)
€ 70,- (1x per week, 60 minuten)








Speciale diploma’s alleen bij
voldoende animo en allemaal:
€ 50,- (1x per week, 45 minuten)

Volwassen abonnement(en) (geboren voor 29 april 1989)
€ 44,- voorletters: ..................................................... geboortedatum: ...................M/V
€ 44,- voorletters: ..................................................... geboortedatum: ...................M/V

Zwemvaardigheid:
Snorkelen:
Survival:
Balvaardigheid:
Aquasportief voor Kids:
Vinzwemmen:

Inbegrepen zijn alle lessen, diploma kosten en een warme douche bij koud weer (dus
exclusief zwemabonnement!). Betaling dient te gebeuren in de eerste week van de
zwemlessen. Als u een kind wilt opgeven voor zwemles, dan kan dit door invulling
van dit formulier:
Het ingevulde formulier s.v.p. vóór 28 april 2007 deponeren in de brievenbus van het
zwembad of opsturen naar het zwembad.
U kunt het formulier ook op onze website invullen

Ouderenabonnement(en) (geboren voor 29 april 1942)
€ 39,- voorletters: ..................................................... geboortedatum: ...................M/V
€ 39,- voorletters: ..................................................... geboortedatum: ...................M/V


Ik word donateur voor een bedrag van: €……



Pasfoto (op achterzijde voorzien van naam en geboortedatum) bijgevoegd (Heeft u al
eerder een pasfoto ingeleverd en is deze nog steeds recent dan is het niet nodig).



Ondergetekende machtigt zwembad “In de Dennen” om het verschuldigde bedrag van

€…………. éénmalig van zijn/haar rekening af te schrijven. Dit bedrag wordt medio april
van de rekening afgeschreven. Betaler heeft geen recht op terugboeking.

Rekeningnummer: ____________________ Rekeninghouder: ______________________

Datum:

_________________________ Handtekening: ____________________

Twee maal goud voor Driekus en eenmaal
goud voor Gerda Groot Jebbink

Tentoongesteld bij Galerij Amare
5 maart t/m 16 april

Hennie de Groot (gemengde techniek) en De Natuur & Peter Heijink (objecten in hout).
Openingstijden: zaterdag, zondag en
maandag van 14:00 h tot 18:00 h en op
afspraak (tel. 0575 555783) Galerij
Amare bevindt zich in de oude boerderij aan het kerkepad te Vorden. Het
kerkepad loopt vanaf de kerk in zuidelijke richting. Bij de kerk is ruime parkeergelegenheid, van daar is het onge-

veer 100 m lopen. Vlak bij huis (Komvonderlaan 6) is nog beperkte parkeerplaats. De tentoonstellingsruimte ligt
op de eerste verdieping en er is géén
lift. De galerij is voor minder validen
moeilijk bereikbaar. Galerij Amare
wordt gehouden door Josée van der
Staak en Jan Willem Drijver.

VTP laat schooljeugd
kennismaken met tennis
Tennisclub VTP organiseert van 5
t/m 16 maart een schooltennisproject. Alle basisscholen zijn hiervoor benaderd. De bedoeling is de
schooljeugd van groep 3 t/m groep
5, in plaats van een gymles, kennis
te laten maken met de tennissport.
Een drietal scholen, t.w. De Vordering,
De Dorpsschool en Het Hoge hebben
hier enthousiast op gereageerd. De
leerlingen van deze scholen worden
verdeeld over 14 groepen van gem. 25
kinderen en krijgen een uur tennisles
van Bernd Dullaert, tennisleraar van
VTP. Het geheel zal uiteraard plaatsvinden op het tenniscomplex van VTP
aan De Overweg. De eerste twee groepen starten hiermee op 5 maart, waarna op 6 maart nog een vijftal groepen

zal starten en op 12 maart opnieuw
een vijftal groepen. Het project zal
worden afgesloten met laatste twee
groepen op 16 maart. Voor de leerlingen die hieraan hebben deelgenomen
hoeft het echter daarmee nog niet afgelopen te zijn. Voor hen bestaat de
mogelijkheid zich op de "Open Dag"
op 18 maart a.s. tegen een aantrekkelijk tarief in te schrijven voor een drietal proeflessen en pas daarna te beslissen al of niet door te gaan met het spelen van tennis.

Een uitgelezen mogelijkheid sport in
zijn algemeenheid en tennis in het bijzonder wat meer onder de aandacht
van de vordense jeugd te brengen.
Voor inlichtingen kunt u terecht bij
Marieke van Loo, tel. 55 15 47.

Schrijfactie Amnesty

v.l.n.r: Driekus Groot Jebbink, Marc v.d. Linden, Gerda Groot Jebbink en William v.d. Veen.
Driekus Groot Jebbink werd zondagmiddag tot zijn grote verbazing door
het bestuur van de voetbalvereniging ‘Vorden’ vanwege zijn gouden lidmaatschap, in het zonnetje gezet. Dat gebeurde in de Herberg waar een
gezelschap klootschieters bijeen was om na afloop van een wedstrijdje op
de zondagmorgen, de dag met een hapje en een drankje te besluiten. Het
bestuur van ‘Vorden’ had geen beter moment voor de overhandiging van
de ‘gouden bal’ kunnen uitkiezen, want de mannen van deze groep klootschieters speelden in hun jonge dagen en ‘nadagen’ jarenlang voetbal bij
‘Vorden’. Driekus Groot Jebbink heeft namelijk met een aantal van hen in
het eerste elftal van Vorden gespeeld en met alle mannen circa 15 tot 20
jaren bij de veteranen!
William van der Veen, voorzitter van
de v.v. ‘Vorden’ zei in zijn toespraak
dat 50 jaar geleden in het rustieke en
idyllisch gelegen Vorden het als een
bom insloeg, toen bekend werd dat
Driekus Groot Jebbink overschrijving
had aangevraagd van de voetbalclub
Wolfersveen naar Vorden. ‘De man die
Wolfersveen naar grote hoogte had geleid ging naar Vorden. Hoe was dat in
vredesnaam mogelijk?’ zo sprak William van der Veen. De reden was in feite voor de hand- liggend. Driekus
Groot Jebbink was in die jaren monteur bij garage Groot Obbink aan de
Dorpsstraat en werd toen door het bestuur van de voetbalvereniging Voorden benaderd met het verzoek voor
Vorden te gaan spelen.

En zo maakte Driekus op 27-jarige
leeftijd zijn debuut in het eerste elftal
van de geelzwarten en hoe! Driekus
heeft heel wat jaren het doel van ‘Vorden’ verdedigd. William van der Veen
roemde de keepers kwaliteiten van de
fanatieke Groot Jebbink. Hoewel klein
van stuk demonstreerde de goalie een
sprongkracht van jewelste. PSV doelman Gomes, befaamd om zijn geweldige sprongen, zou er jaloers op zijn
geworden, aldus de mening van de
Vorden- voetbalveteranen anno 2007.
Toen Driekus het Vorden- doel met
veel bravour verdedigde, hadden veel
spitsen van de tegenpartij ontzag voor
hem. Hij intimideerde graag. Tegen
spitsen die een kop groter waren zei
Driekus bij hoge ballen voor zijn doel ‘
man maak je niet druk, die bal is toch
voor mij’!
Nadat de keepers avonturen in het eer-

ste elftal voorbij waren, keepte en
speelde Driekus nog zo’n vijftien jaren
bij de veteranen van Vorden, een
groep die nu nog altijd op de eerste
zondag van de maand, samen met de
dames een partijtje klootschieten
speelt. De Driekus Groot Jebbink van
toen, bleek vele jaren later nog steeds
een sportman pur sang. Altijd present
op de training en elke winter skiën in
de Oostenrijkse bergen. Toen hij de
leeftijd van 70 jaar al lang was gepasseerd, trok hij opnieuw de voetbalschoenen aan om behulpzaam te zijn
bij de training van de pupillen van
‘Vorden’.
Vorige maand was Driekus 50 jaar met
zijn Gerda getrouwd. Vanwege een ziekenhuis opname van Driekus werd
het gouden huwelijksfeest in interne
familiekring gevierd. Tijdens de huldiging afgelopen zondag in de Herberg
was Driekus weer volop van de partij
en demonstreerde hij in het ‘klootschiet- partijtje’ dat hij weer helemaal
‘de oude’ was. Overigens was de gehele familie bij de overhandiging van de
‘gouden bal’ aanwezig. Zoon Jan met
echtgenote Liesbeth, dochter Everdien
met haar man Bennie en niet te vergeten de kleinkinderen Jochem, Marjolein, Steven, Wieteke en Emma. Het
kostbare kleinood kreeg Driekus opgespeld door voorzitter William van der
Veen. Bestuurslid Marc van der Linden, bood Gerda Groot Jebbink een
prachtig boeket bloemen aan.
Zoals hierboven gememoreerd zijn
Gerda en Driekus Groot Jebbink 50
jaar getrouwd. En zoals schoondochter Liesbeth het zo treffend uitdrukte,

ze zijn nog steeds tot over de oren verliefd op elkaar. Behalve in hun huwelijksjaren, waren Gerda en Driekus
ook in hun dagelijkse beslommeringen een twee- eenheid. Ze leerden elkaar kennen tijdens een bruiloft van
een ‘gemeenschappelijke buur’zo
bleek achteraf. Dit naar een aloud
Achterhoeks gezegde ‘van een bruiloft, komt een bruiloft’! ‘ Ik weet het
nog goed, de liefdesvlam sloeg tijdens
het dansen van een quickstep in de
pan’, zo herinnert bruid Gerda zich
als de dag van gisteren! Wat volgde
was een verloving en uiteindelijk een
huwelijk op 15 februari 1957.
Driekus Groot Jebbink die er als kind
al van droomde, ooit nog eens voor
zich zelf te beginnen, trok in 1963 de
stoute schoenen aan. Hij begon in een
gehuurde timmerschuur van Meulenbrugge een eigen garage en met succes. Mede dankzij de stimulerende ondersteuning van ome Jan Kettelarij
bouwde Driekus in 1971 aan de rondweg een garage annex woning. Dat betekende vrijwel ‘dag en nacht’ keihard
werken. Hij werd daarbij ondersteund
door zijn echtgenote Gerda. Zij zorgde
niet alleen voor de autoverhuur maar
was ook dagelijks actief met alles op
het gebied van het ‘vakkundig en gepoetst afleveren van de auto’s, die
manlief verkocht.
Kortom het tweetal slaagde er in een
bedrijf op te bouwen dat bekend stond
vanwege het vakmaatschap en betrouwbaarheid. In 1997 nam zoon Jan
het bedrijf over en ‘borduurde’ deze
verder op de door zijn vader en moeder ingeslagen weg. Uiteraard wordt
het reilen en zeilen van zoonlief Jan
nog steeds met trots gadegeslagen.
Het ‘bemoeien’ is er niet bij, wel geeft
vader Driekus zo nu en dan een welgemeend advies. Iedere dag even aan de
rondweg een kopje koffie drinken,
wandelen, fietsen, klootschieten, kegelen (Gerda) en vooral veel genieten
van de kleinkinderen dat zijn zo’n
beetje de dagelijkse bezigheden van
het gouden echtpaar Driekus en Gerda Groot Jebbink.

De werkgroep Vorden van Amnesty International organiseert deze week een
schrijfactie waarbij geschreven kan
worden tegen acties in Spanje, V.S. en
Vietnam. Wat betreft Spanje gaat het
om Pepe Ngandu, afkomstig uit Congo. Toen hij probeerde de Spaanse
grens over te steken werd hij in de voet
geschoten waardoor hij twee tenen
kwijt raakte. De Spaanse Burgerwacht
zou met traangas, rubberen kogels en
ammunitie hebben geschoten. Amnesty wil dat het incident tot de bodem wordt uitgezocht.
In Guantanamo Bay wordt Fawzi- alOdah uit Pakistan vastgehouden en
gemarteld. Al- Odah ging met andere
gedetineerden begin augustus 2005 in
hongerstaking. Hij kreeg vervolgens
geboeid en wel, dwangvoeding door

IJsvereniging
Vorden
Ingezonden
n.a.v. Baron van
Bronckhorst 124 "Nie'js uut
Bronckhorst" (week 9).
De iesbane is dit winter neet gebruukt
dat is jammer moar het hef ok gin
geld gekost.
Baron van Bronckhorst begif zich op
glad ies.
Foi, Foi, wai'j al neet mot lees'n in ons
eigen Contact.
D'r bunt er wat bie, die bunt neet wiezer, die doot uutspraken woar ze gin
verstand van heb,
Zo'n eene is De Baron van Bronckhorst.
Loat ik oe dit zeggen as secretaris, Een
Iesbane den deur weersomstandigheden neet wordt gebruukt kost vulle
geld. Ik zal oe effen uut de deukke
doen wat zo'n iesbane per joar zo'n
betjun kost. Advertentiekosten, drukwark, pacht van de grond, onderholt
van bane, opstal, machines en neet te
vergetten alle premies veur verzekeringen! en as wielle de bane onderwater zet wordt de pries nog hoger. Kosten duizenden euro's per joar, Wel of

een slangetje in zijn neus. Al- Odah
beëindigde zijn hongerstaking nadat
er zou zijn gedreigd dat zijn voedsel
door een dikkere slang naar binnen
zou worden gebracht.

Ook kan geschreven worden voor gewetensgevangene Truong Quoc Huy.
Hij werd op 18 augustus in Vietnam
gearresteerd en nadien is niets meer
van hem vernomen. Hij zou aangeklaagd zijn vanwege propaganda tegen de Socialistische Republiek van
Vietnam. Hij werd in oktober 2005 gearresteerd nadat hij gechat had op een
website voor democratie en mensenrechten.
Wil men ook voor Amnesty schrijven
dan kan contact worden opgenomen
met Annie Velhorst tel. 551916.

geen ies !.
As Iesvereniging wark'n wie al veertig
joar met vriewillegers, geen gemeente
subsidies of andere biedragen. Onze
inkomsten bunt de iesbaanabonnementen die wordt eu koch deur echte
schaatsliefhebbers 'die ons steunt' en
die hopt elke winter te kunne riejen of
gliejen op de Vordense iesbane. Wieters hebben wielle donaties van sponsors, die helpt de Vordense Iesvereniging in stand te hollen. Het liek mien
dan ok een good plan om oe als "Baron
van Bronckhorst" an te nemmen as
Hoofdsponsor bie de Iesvereniging
Vorden. Dan keu'j, oe financiële biedrage kwiet, Om te veurkomen dat de
Vordense Iesverniging neet "financieel" deur het ies hen zakt.

Alex Aalderink, secretaris
"IJsvereniging Vorden"

Prijsuitreiking
Culinaire cursus VOV
Kranenburgs Carnaval

1e prijs, Reischeque t.w.v. € 250,- gewonnen door de familie Borgonjen
De prijzen zijn uitgereikt op zaterdag 24 februari door Prins Gait van den
Spieker (Gerrit Borgman) en Adjudant Frank (Frank ten Damme). Ook de
overige prijzen (20 verrassingspakketten) zijn persoonlijk overhandigd
aan de winnaars.

Woensdag 28 februari is de VOV weer
gestart met een culinaire cursus.
Ondernemers uit Vorden konden zich
inschrijven voor deze cursus bestaan-

IVN
wandeling

de uit 3 avonden. Een en ander vindt
steeds plaats in de keuken van het
Beecklandcollege. De eerste avond
werd verzorgd door Hotel Bakker. De
volgende twee avonden zullen Bistro

de Rotonde en Restaurant Olde Lettink hun kunsten proberen over te
brengen op de deelnemers.
Men was erg enthousiast over de eerste avond.

Lezing vrienden van de bibliotheek

Op zondag 11 maart is er een wandeling op landgoed De Wildenborch, tussen Vorden en Lochem.
Deze wandeling wordt begeleid
door gidsen van de IVN-afdeling
Noord-Midden Achterhoek.

2e prijs, Dinerbon t.w.v. € 150,- gewonnen door de familie Wunderink

Het thema van de wandeling is Stinzenplanten. Deze naam is afgeleid van
het oude friese woord "stins" wat staat
voor een verdedigbaar stenen huis. In
de 19de eeuw was het mode rond dergelijke huizen planten te zetten die in
de omgeving van nature niet voorkomen. Een dergelijke stinzenflora, vooral veel vroege voorjaarsbloeiers, vinden we ook bij een aantal kastelen en
buitenhuizen in ons gebied. Zo staan
er op de Wildenborch grote aantallen
sneeuwklokjes en winteraconieten.
De wandeling gaat langs de buitenkant van het aangrenzende parkbos.
Dat biedt een mooi uitzicht op de omgeving en fraaie doorkijkjes naar het
kasteel. Na veel regen kunnen de bospaden hier en daar nogal modderig
zijn....
De start is om 14.00 uur bij de oprit
van het kasteel aan de Wildenborchseweg. Parkeren op de groenstrook langs
de Nijlandweg (IVN-borden).
Voor nadere inlichtingen: Hilde
Ravenswaay, tel. 0573-452324.

Tulpenrit 'De
Graafschaprijders'
3e prijs, Luxe Tefal Gourmet gewonnen door de familie Olthof (links naast Prins Gait) en
4e prijs, Multi Tefal Grill gewonnen door de fam. Helmink (rechts naast Adjudant Frank)

Pech voor Erwin Plekkenpol
Erwin Plekkenpol kon zaterdag tijdens de Enduro in Borculo in Borculo
niet op zijn gloednieuwe Honda starten, aangezien hij de benodigde kentekenpapieren nog niet in zijn bezit
had, waardoor hij op een ‘geleende’
van start ging. Tot overmaat van ramp
moest hij vanwege technische problemen de strijd voortijdig staken. Bij de

nationalen (E- klasse) verliep de race
voor Vordenaar Niels Beck succesvoller. In de eerste rond werd hij op fraaie
wijze 6e, in de tweede ronde, toen de
weersomstandigheden steeds slechter
en slechter werden, eindigde Niels als
twaalfde. In het tussenklassement bezet hij na twee wedstrijden (Enter en
Borculo) de 11e plaatš

De VAMC ‘De Graafschaprijders’ organiseert zondagmiddag 11 maart de
traditionele Tulpenrit. Een oriëntatierit van circa 50 kilometer die is uitgezet door Wim Wisselink en Harrie
Horsting.
Men kan zich vanaf 13.00 uur inschrijven bij het pannenkoekenhuis Papa
Beer. De start is vanaf 13.31 uur. Er zijn
drie categorieën te weten een ‘A’ en
een B- klasse en een C- klasse. Deze
laatste is speciaal bestemd voor beginners.
De Graafschaprijders organiseert op
15 april de Voorjaarsrit en op zondag 2
september de ‘nazomerrit’.

Foto Jan en Sanne Terlouw copyright Cees Noort

Jan en Sanne Terlouw geven op zondagmiddag 18 maart om 14.00 uur in
de Westerholtzaal van kasteel Hackfort te Vorden, een lezing in het kader
van de boekenweek. Deze beroemde vader en dochter behoeven nauwelijks introductie.
De wis- en natuurkundige Jan Terlouw
(1931) is een van de D66-leden van het
eerste uur en heeft als zodanig politiek carrière gemaakt. Daarnaast is hij
wereldberoemd geworden door zijn
jeugdboeken. Hij debuteerde in 1970
met het boek Pjotr. Voor zijn boeken
Oorlogswinter en Koning van Katoren
kreeg hij een Gouden Griffel. Terlouws
oudste dochter Sanne (1959) is neerlandica en publiciste. Onder het pseudoniem Ike Smitswater schreef ze
twee jeugdboeken. Voor haar debuut
voor volwassenen Het strijkkwartet
ontving ze in 2000 de Libelle Roman-

prijs. In het najaar van 2007 zal haar
roman Rozeneiland verschijnen. Samen hebben vader en dochter een literaire whodunit De charmeur geschreven die in 2006 is uitgekomen. Het
boek is een succes. Deel twee komt dit
jaar nog uit en het tweetal werkt nu
aan een derde deel. Hun lezing zal
gaan over hun samenwerking en het
schrijven. De toegangskaarten kosten
5 euro en zijn verkrijgbaar in de bibliotheek Vorden en bij de Bruna in Vorden. De Vrienden van de Openbare Bibliotheek Vorden krijgen 1 euro korting. Koffie en thee zijn gratis.

Technisch onderwijs moet via
excursies impuls krijgen

Vo l l e y b a l
DAMES 1 DASH DENDERT DOOR
De volleybaldames van het eerste dames team van Dash hebben afgelopen
zaterdag goede zaken gedaan op weg
naar het kampioenschap in de Promotieklasse B. Dit keer waren het de reserves uit Doetinchem die eraan moesten geloven; het werd een dikke 4-0
overwinning. De dames uit Vorden begonnen wat rommelig en lange tijd
ging het gelijk op in de eerste set. Toch
werd deze set ruim binnengehaald
met 25-15. De tweede set werd het iets
spannender, maar ook hierin trokken
de dames uit het Acht kastelen dorp
aan het langste eind. In de derde set
keek Dash al snel tegen een achterstand aan en pas boven de 20 kwam de
ommekeer. Annelies Limpers kwam
toen in het veld en had een prima service serie; ze wist de beslissing te forceren, het werd 25-23. De laatste set was
nog nauwelijks spannend, met 25-18
werd deze set gewonnen. De veertien
punten voorsprong op de nummer
twee VCV blijft gehandhaafd en volgende week wacht de zware uitwedstrijd in Haaksbergen tegen het tweede team van Havoc die momenteel de
derde positie op de ranglijst innemen.
Maar met nog zes wedstrijden te gaan

mag het kampioenschap niet meer
aan de Vordense dames voorbij gaan.
UITSLAGEN 3 MAART
The Phantoms JC1 - Dash JC1: 0-4
Dijkman WSV MB1 - Dash MB1: 1-3
Longa '59 MB1 - Dash MB2: 3-1
Dijkman WSV MC3 - Dash MC2: 3-1
Sparta D5 - Dash D6: 1-3
Sparta MC1 - Dash MC1: 1-3
Doc.St. Orion H5 - Dash H1: 1-3
Victoria H4 - Dash H2: 4-0
Volga D4 - Dash D5: 3-2
Dash circ. 1 - Gorssel 2: 1-3
Dash D4 - Dijkman WSV D4: 4-0
Dash D2 - Havoc D2: 2-3
Dash D3 - Avanti D1: 3-1
Dash D1 - Doc.St. Orion D2: 4-0

Programma zaterdag 10 maart
13.30 DPB Havoc D2 - Dash D1
18.00 Dynamo Neede D6 - Dash D4
18.00 Dynamo Neede D1 - Dash D2
10.00 Dash circ. 1 - Tornax 1
10.00 Dash circ. 2 - D.V.O. 1
11.30 Dash MB2 - Dash MB1
11.30 Dash MC2 - Rivo Rietmolen MC2
13.00 Dash JC1 - Marvo JC1
13.00 Dash MC1 - Halley MC1
15.00 Dash H2 - Volga H3
15.00 Dash MA1 - TOHP MA1
17.00 Dash D5 - ASV D1
17.00 Dash H1 - S.C. Gorssel H1

Raad van Kerken-dienst
Aanstaande zondagavond 11
maart om 19.00 uur is er in de
Christus Koningkerk een dienst
uitgaande van de Raad van Kerken.

Leerlingen van het Staring College krijgen uitleg van uitvoerder Jan te Riele
Om leerlingen te interesseren voor technische beroepen, worden er regelmatig excursies en gastlessen gegeven bij bedrijven in de regio. De afgelopen weken kregen vele tweedejaars vmbo-leerlingen van het Assink Lyceum en het Staring College beroepsvoorlichting, waarbij de praktijk centraal stond.

De belangstelling voor het technisch
onderwijs in de regio moet worden
vergroot. Dat is de doelstelling van verschillende Achterhoekse vertegenwoordigers die actief zijn met beroepsvoorlichting. Door de geringe interesse kunnen vacatures in de technische
sector moeilijk worden ingevuld. De
toenemende vergrijzing zal het probleem de komende jaren alleen maar
versterken. Om leerlingen warm te laten lopen voor technische beroepen
krijgen ze al op jonge leeftijd voorlichting om zo een reëel beeld van een bepaalde bedrijfstak te geven. Het initiatief is een uitvloeisel van het convenant dat drie jaar geleden werd gesloten onder de noemer 'Samenwerking
Berkelstreek'. Deelnemers zijn de Industriële Kring uit Ruurlo, Borculo en
Lochem, het Staring College, Het Assink Lyceum, Praktijkonderwijs De
Wheemergaarden en Bouwopleiding
Berkelstreek. VNO-NCW afdeling Achterhoek en Platform Onderwijs en Arbeidsmarkt zijn nauw betrokken bij
de samenwerkingsvorm.
Een goede samenwerking tussen bedrijfsleven en scholen is essentieel om
meer leerlingen voor techniek te interesseren, zo zijn de deelnemers het
eens. Vandaar dat excursies en gastlessen een vast onderdeel vormen binnen het onderwijsprogramma. Tweedejaars vmbo leerlingen wordt de mo-

gelijkheid geboden een keuze te maken uit vier verschillende branches;
elektro, bouw, motorvoertuigen en
metaal. Bedrijven in de regio Lochem,
Borculo, Ruurlo, Eibergen en Neede
doen mee aan het initiatief. Zo waren
leerlingen van het Staring College uit
Borculo en Lochem vorige week te gast
op het in aanbouw zijnde villapark Benevento in Lochem, waar uitvoerder
Jan te Riele van Kreunen Bouw tekst
en uitleg gaf over de verschillende aspecten die bij nieuwbouw aan bod komen. De jonge studenten waren onder
de indruk van de rondleiding en luisterden aandachtig naar de uitvoerder.
Door de leerlingen de mogelijkheid te
bieden kennis te maken met de verschillende technische branches kan
een betere keuze worden gemaakt als
het gaat om de vervolgopleiding.
De scholieren moeten voor het einde
van het tweede cursusjaar aangeven
welke richting zij gaan volgen in het
derde jaar. Voorheen konden ze zich
vaak moeilijk een voorstelling maken
bij de verschillende technisch beroepen. Door in een vroeg stadium een
duidelijk beeld te geven van techniek
hopen de betrokken partijen dat het
blikveld van de leerlingen wordt verruimd en dat er in meer gevallen
wordt gekozen voor een technische
richting in het derde leerjaar. En dat is
van groot belang, want de sector tech-

Volle zaal tijdens
feestmiddag Zonnebloem
Er heerste zaterdag in het dorpscentrum in Vorden een gezellig
sfeertje tijdens de feestmiddag van
de afdelingen Vorden en Wichmond van de Zonnebloem.

Ruim 150 belangstellenden kregen onder het genot van een hapje en een
drankje een optreden voorgeschoteld
van het ‘Zonnebloem- trio’. Drie dames uit Almelo die de aanwezigen enkele uurtjes perfect wisten te vermaken. Playback, schetsjes en bovenal
veel meezingers, het publiek genoot
volop. Voor de artiesten zelf was het

hard werken, want bij vrijwel elk
nummer werd er van kleding gewisseld. De stemming in de zaal bereikte
een hoogtepunt toen de polonaise
werd ingezet. Voorzitter Piet de Vries
was verheugd over de belangstelling.
Hij stak een pluim op de hoed van de
circa 25 vrijwilligers die een belangrijke bijdrage hebben geleverd aan het
slagen van deze middag.
Volgende maand staat er samen met
onder meer de afdelingen Hengelo en
Steenderen een boottocht op het programma.

niek kan de komende jaren goed opgeleide vakmensen erg goed gebruiken.

Deze oecumenische dienst zal in het
teken staan van de 40-dagentijd voor
Pasen / lijdenstijd en heeft als thema:
Samen leven, samen werken, samen
zijn.
Voorganger is ds. J. Kool en er is mede-

werking van 'Cantemus Domino'. Het
orgel wordt bespeeld door mever. R.
Jansen.
Verder zullen leden van de liturgische
commissie van de Raad van kerken
medewerking verlenen die samen met
ds. Kool deze dienst hebben voorbereid. De collectebestemming is voor
een actuele nood.
De Raad van kerken nodigt een ieder
van harte uit.

Vordense muzikanten samen op het podium:

Vordense Toppers bij De Herberg

Het idee lijkt simpel, maar is op voorhand al een succes. Je vraagt een
groot aantal Vordense muzikanten en zangers of ze eenmalig gezamenlijk willen optreden. Ruim 25 van hen reageerde superenthousiast en na
twee keer oefenen staan de Vordense Toppers op zaterdag 17 maart op het
podium bij De Herberg.
Het idee voor een gezamenlijke jamsession kwam van Patrick Zuurveld, in
Vorden onder andere bekend van de
organisatie van het Midzomerfeest en
het Oud & Nieuw Feest in de sporthal.
"Eind oktober heb ik vijf bands laten
optreden bij De Herberg. Die avond
was ontzettend leuk. In de meeste van
die bands zaten wel één of meerdere
Vordenaren. Op die manier kwam ik
op het idee om een jamsession te organiseren met meerdere Vordense artiesten." Patrick Zuurveld benaderde in
eerste instantie Robert Wagenvoort
van Kas Bendjen. Al snel had het tweetal een A4-tje vol met namen. "Iedereen reageerde laaiend enthousiast." In
totaal doen er zo'n 25 artiesten mee

aan het concert van de Vordense Toppers in De herberg. Inmiddels zijn de
artiesten een paar keer bij elkaar geweest om te oefenen en het resultaat
klinkt veelbelovend. "In eerste instantie was het de bedoeling dat de Vordense Toppers op het midden van de
avond zouden spelen met daarvoor en
daarna een band. We openen met de
Steenderense band Mash maar de
band Van Peelen kan helaas door omstandigheden niet doorgaan. Vandaar
dat we uiteindelijk hebben gekozen
voor een langer optreden van de Vordense Toppers. Gelukkig is dat ook
geen probleem. Er is zoveel zang- en
muziektalent in Vorden. Ze kunnen
wel een hele avond vullen", lacht hij.

TALENT
Het wordt tijd om enkele namen te
noemen. Als het gaat om zang mogen
Maartje Epema, Marieke Besselink,
Renske Zenhorst, Gert Kraayenzang en
Oscar Rondeel natuurlijk niet ontbreken. Maar ook gitaartalenten als Robert Wagenvoort, Erik Reindsen, Richard Jansen, Wim Woestenenk en
Thijs Eckhardt zijn van de partij. Op
basgitaar komen we eveneens verschillende bekende namen tegen zoals Ard
Schouten, Bert Radstake en Arjan
Knoef. En zo kunnen we nog wel een
tijdje doorgaan. "Het wordt gewoon
één grote wervelende show", aldus Patrick Zuurveld.

Wie deze wervelende show wil meemaken moet op zaterdag 17 maart op
tijd zijn. Want er zijn geen kaarten in
de voorverkoop. De zaal van De Herberg gaat open om 20.30 uur. Maar let
op: vol = vol!

Vo e t b a l

VORDEN - RKZVC: 2-2
Vorden is niet erg best uit de winterstop gekomen, want het speelde tegen
de ploeg uit Zieuwent een matige wedstrijd. Vorden kreeg de verdediging
niet op orde en RKZVC kon twee keer
profiteren van fouten. In de eerste
helft was er nog sprake van redelijk
positiespel, maar in de tweede helft
beperkte Vorden zich tot het wegwerken van de bal en kwam het aan voetballen nauwelijks meer toe.
Na enkele minuten voetballen was het
al wel duidelijk, dat RKZVC met agressief voetbal en storen op alle linies Vorden de wil op probeerde te leggen. De
eerste kansen waren dan ook voor de
Zieuwentse ploeg, niet door uitgespeelde kansen, maar meer doordat er
in verdedigend opzicht aan Vordense
kant fouten werden gemaakt. Vorden
kreeg de verdediging niet georganiseerd en het speelde zonder rugdekking. In de 20e minuut ging het dan
ook mis en kwam RKZVC op voorsprong. 0-1 Af en toe werd er aan Vordense kant aardig gecombineerd en
dat was ook de inleiding van het eerste doelpunt van Vorden. Niels Siemerink rondde een combinatie wonderschoon af. 1-1 Even later werd opnieuw de defensie van RKZVC zoek gespeeld en kwam Rob Enzerink oog in
oog met de doelman te staan, maar hij
zag zijn inzet aan de verkeerde van de
paal gaan. Overigens ook RKZVC
kreeg, op slag van rust, een uitstekende kans om te scoren. De tweede helft
gaf een zelfde spelbeeld te zien, waarbij aan beide kanten het positiespel
zwak was. RKZVC kwam wat gelukkig
op voorsprong na een fout in de verdediging. 1-2 Vorden zette wat meer
druk, maar het creëerde zich geen uitgespeelde kansen. In de 80e minuut
strafte Renz Cornegoor een misverstand tussen de doelman en een verdediger dankbaar af. 2-2. Gelet op het
spelbeeld een terechte puntenverdeling.
PROGRAMMA 10 MAART
09:00 Vorden F2 - Gorssel F3
09:00 Vorden F3 - Wolfersveen F1
09:00 Vorden D3 - Be Quick Z. D2
10:00 Vorden F4 - Eefde SP F3
10:00 Vorden E4 - FC Zutphen E7
11:00 Vorden D1 - Keijenburg. Boys D1
13:00 Vorden C1 - Raalte C1
14:30 Vorden B1 - RKZVC B1
08:30 Zelos F5 - Vorden F6
09:00 DZC '68 F9 - Vorden F5
09:00 Groessen E1 - Vorden E1
09:15 Keijenburg. Boys E1 - Vorden E2
09:30 Witkampers D2 - Vorden D2
10:30 Pax E4D - Vorden E3
11:15 HC '03 F1 - Vorden F1
11:30 Warnsveldse Boys E9 - Vorden E5
12:15 Groessen C4 - Vorden C3
13:00 Dierense Boys C1 - Vorden C2
14:30 Erica '76 A1 - Vorden A1
14:30 Helios B3 - Vorden B2D

SV RATTI
Uitslagen
Wilp Dames 1- Ratti Dames 1: 1-0
Ratti 1 - GWVV 1: 2-2

Programma 10 maart
14:30 Ratti 4 (zat) - DZSV 7 (zat)
10:00 Ratti D1 - Neede D3
11:00 Ratti E1 - GSV '38 E2
10:00 Ratti F1 - FC Zutphen F4
12:30 Harfsen B1 - Ratti B1D
13:15 Warnsveldse Boys C4 - Ratti C1D
09:45 FC Zutphen E6 - Ratti E2

Zondag 11 maart
10:00 Ratti 2 - DEO 3
13:00 Ratti DA1 - FC Eibergen DA1
14:30 SVGG 1 - Ratti 1
09:30 Witkampers 7 - Ratti 3
RATTI 1 - GWVV 1
Op zondag 4 maart 2007 mochten de
heren van Ratti 1 eindelijk weer de
wei in voor de hervatting van de competitie. Op een redelijk goed bespeelbaar veld trad het keurkorps van trainer Kattenbelt aan tegen GWVV uit
Varsselder-Veldhunten. Ratti leek de
winterslaap nog niet goed uit te hebben en begon slecht aan de wedstrijd.
GWVV domineerde het veldspel, maar
wist het overwicht niet om te zetten
in kansen. Ratti bracht veel strijd en
duelkracht op de mat, maar kwam de
eerste helft amper aan goed voetbal
toe. Zonder dat één van beide doelmannen echt op de proef gesteld
werd, konden beide ploegen naar de
thee.
Met pas twee minuten op de klok in
de tweede helft kwam GWVV terecht
op voorsprong. Uit een corner kopte
de spits van GWVV de bal onhoudbaar
achter Ratti-doelman Herbert Rutgers.
Vijftien minuten later keek Ratti zelfs
tegen een 2-0 achterstand aan, nadat
de linkerspits van de tegenstander vrij
in kon schieten. Ratti besefte dat het
uit een ander vaatje moest tappen en
trachtte met meer druk naar voren
nog iets te forceren. GWVV dacht op
rozen te zitten, maar zag Ratti een
kwartier voor tijd de aansluitingstreffer scoren. Mario Roelvink schoot de
bal vanaf twintig meter uit een vrije
trap met een verraderlijke stuiter achter de doelman van GWVV. Ratti ging
op zoek naar de gelijkmaker en GWVV
leek plotseling van slag. De gelijkmaker van Ratti leek al snel na de aansluitingstreffer op het scorebord te komen, maar Jan Groot Jebbink zag zijn
vrije trap op de kruising uiteen spatten. Drie minuten voor tijd wist Ratti
alsnog de achterstand ongedaan te
maken. Het was wederom Mario Roelvink die een vrije trap voor zijn rekening nam, ditmaal vanaf de hoek van
het zestienmetergebied. Met een mooi
geplaatste boogbal in de verre hoek
liet Roelvink de doelman van GWVV
opnieuw verbouwereerd achter. Voor
Ratti was het een mooie opsteker om
na een achterstand van twee goals
toch nog een punt te pakken.
WILP 1 - RATTI 1 (DAMES)
Afgelopen zondag gingen de Ratti dames de strijd aan tegen de dames van
Wilp. De dames van Wilp stonden bij
Ratti al bekend om hun kracht in de
fysieke duels. Dit werd in de eerste
helft ook meteen duidelijk. Beide
teams zette druk, maar Ratti had het
achterin goed voor elkaar en laatste
vrouw Carlien Nijenhuis hield de deur
op slot. Dankzij goed storend werk
voorin van Kelly Peters belandde de
bal bij Gerrie Nijenhuis. Met een
prachtig schot over de keepster heen
belande de bal net over de doellat. De
gehele eerste helft bleef een doelpunt
uit , maar gezien het spelbeeld kon de
wedstrijd beide kanten op. De tweede
helft begon niet zo voortvarend voor
Ratti. Een speelster van Wilp wist de
bal met de hand aan te nemen om vervolgens af te ronden. Een overduidelijk handsbal die door iedereen werd
geconstateerd behalve door de
scheidsrechter, toch wel de cruciale
man in dit geval. Hij besloot het doelpunt aan Wilp toe te kennen. 1-0. Ge-

lukkig voor Ratti nog tijd om dit voorval recht te trekken. Ratti bleef voorin
kansen en onrust creëren. Een paar
mooie afstandschoten van Wencke
Olthuis zorgde voor gevaar maar waren helaas niet trefzeker. Wederom
zorgde een handsbal van een verdedigster van Wilp in de zestien voor onrust. De scheidsrechter besloot niet te
fluiten en ontnam de dames van Ratti
een penalty. Toch weer een cruciale
beslissing van de scheidsrechter die de
wedstrijd misschien had kunnen keren. Anderzijds hadden de dames van
Ratti het heft allang in eigen handen
moeten nemen door de kansen die ze
kregen af te maken. De dames van
Wilp bleven op de been en de stand
bleef 1-0. Een zuur verlies voor Ratti
die zonder de drie punten naar huis
gingen. Nu afwachten wat de concurrentie heeft gedaan en kijken hoe de
zaken er weer voor staan. Aanstaande
zondag thuis tegen de nummer twee
Eibergen dus wie weet!

Zwemmen
BERKELDUIKERS ACTIEF
Tijdens de zwemwedstrijd Minioren
Opstap deel 5 in Lichtenvoorde afgelopen zondagmiddag, waaraan de Berkelduikers uit Lochem hebben deel genomen, zijn weer vele records gesneuveld. Deze groep van de selectie had er
enorm veel zin in om het nieuw aangeleerde in de praktijk te brengen.
Voor enkelen was het zelfs de tweede
wedstrijd van het weekeind. Op het
programma voor deze jonge zwemmers stonden de langere afstanden
van 100 en zelfs 200m. waar met spanning naar werd uitgekeken. Opmerkelijke prestaties werden er geleverd
door oa. Anne-Carlijn Bakker, Loes van
de Linden, Tim Nijman, Nick Bongers
en Emiel Eising die hun PR met vele
seconden verbeterden op één of meerdere afstanden. Van de 63 starts eindigden er maar liefst 36 in een nieuwe
besttijd. Ter afsluiting van deze wedstrijd werd een ieder nogmaals ingedeeld in een ploeg voor de 4x 25m. estafette, welke met veel spanning en
enthousiasme werd afgewerkt. De volgende wedstrijd zal plaats vinden op
21 april in Groenlo - aanvang 16.45
uur. De volledige uitslag zal worden
geplaatst op www.berkelduikers.nl

Workshop djembé op
kairosavond
Op dinsdag 13 maart a.s. is de volgende open spirituele avond "Er is
meer……" bij Hotel "'t Zwaantje",
Zieuwentseweg 1 in Lichtenvoorde.
Op deze Kairosavond komt Nico van
Asdonck. Nico is twintig jaar geleden
begonnen met djembé spelen en heeft
daarin nog een opleiding gevolgd en is
gestart met een bedrijfje, dat workshops geeft. Zeer uiteenlopende opdrachtgevers weten hem te vinden, zoals banken, scholen, gemeenten, tvproducenten, enz. Met gevoel, enthousiasme en plezier wil hij op deze
3e plaatsen waren er voor:
Justin Boers 100m. wisselslag
Anne-Carlijn Bakker 200m. wisselslag
Harmen van Middelkoop 50m. vlinderslag
Frank Haijtink 100m. vrijeslag
Marlieke Scholten 100m. vrijeslag
Nick Bongers 100m. schoolslag
Rick Haijtink 100m. schoolslag
HECTIEK EN SUCCES BIJ
BERKELDUIKERS
Afgelopen zaterdag werd in Lochem
de vijfde wedstrijd uit de C-competitie
en Jeugd promotie georganiseerd
waarin de zwemmerverenigingen uit
Lichtenvoorde, Borculo, Groenlo, Aalten en Lochem het tegen elkaar opnemen. Na een hectische start, verenigingen waren veel te vroeg in de
zwemzaal, een kapotte wedstrijdlijn
en diskwalificaties, is verder de wedstrijd voor de Berkelduikers succesvol
verlopen. Met 57 starts werden 18 ereplaatsen behaald en 29 PR's verbeterd,
een zeer goede prestatie. Opmerkelijke prestaties werden er deze middag
geleverd door Marieke ten Have, eigenlijk ziek, maar toch zwemmen en zeker niet onverdienstelijk (2x eerste
met estafetteploeg en individueel 1x
PR, 1x derde en 1x eerste) Ook Daan
Brinkerink presteerde ongelooflijk
goed. Tot voor 2 weken lang ziek geweest en nu PR's zwemmen met meerdere seconden, petje af! Verdere goede
prestaties waren er van: Peter Holmer,

avond ons laten voelen wat hij voelt,
www.nicovanasdonck.nl.
Vanaf een uur voor aanvang en in de
pauze kunt u kennismaken met de
vrijwilligers: Alianne Koning, Kristaltherapie en Magnetiseren; Miriam
Menzing, Shambhala; Jules Rüthers,
Voetreflexologie; Heleen Parre, Tarot
en Numerologie; Riet Scheers, Intultief Tekenen; Sjany de Graaf, APS en
Gestalttherapie en Agnes Vos, die de
boeken van The ReadShop verzorgd.

Meer informatie leest u in de advertentie elders in deze krant.

Richard Ebbers, Carmen, Frank Haijtink, en Britt Markerink. De volgende
wedstrijd uit de C-competitie zal
plaats vinden op 21 april in Groenlo aanvang 16.45uur. De volledige uitslag
zal worden geplaatst op www.berkelduikers.nl

1e plaatsen waren er voor:
Thomas Achtereekte 50m. rugslag
Marieke ten Have 100m. vrijeslag
Daan Brinkerink 100m. wisselslag
Estafetteploeg dames (sen2 en jg) 4x
50m. wisselslag
Estafetteploeg dames (sen open) 4x
50m. wisselslag
Estafetteploeg heren 4x 50m. wisselslag
Estafetteploeg meisjes 4x 50m. wisselslag
Estafetteploeg jongens 4x 50m. wisselslag
2e plaatsen waren er voor:
Taco Braakhekke 100m. wisselslag
Richard Ebbers 100m. vlinderslag
Sanne ten Have 100m. wisselslag
3e plaatsen waren er voor:
Loes van de Linden 50m. schoolslag
Berjan Ebbekink 100m. wisselslag
Dinand Bleumink 100m. vlinderslag
Sanne ten Have 100m. vrijeslag
Richard Ebbers 100m. vrijeslag
Thomas Achtereekte 100m. vrijeslag
Marieke ten Have 100m. wisselslag

1e plaatsen waren er voor:
Milou Tjoonk 200m. wisselslag
Lisanne Rietman 100m. wisselslag
Britt Markerink 50m. vlinderslag
Thomas Luchies 100m. vrijeslag
Daan Nijland 100m. vrijeslag
Anne-Carlijn Bakker 100m. rugslag
Loes van de Linden 100m. schoolslag
2e plaatsen waren er voor:
Thomas Luchies 100m. wisselslag
Merel Wilgenhof 200m. wisselslag
Loes van de Linden 100m. vrijeslag
Milou Tjoonk 100m. vrijeslag
Merel Wilgenhof 100m. rugslag
Sjoerd Teunissen 100m. schoolslag

Het goedkoopste adres voor
het vullen van uw inkt
cartridge bij U in de buurt.
Wij vullen al vanaf  3,00.
Inleveradres inkt cartridge:
Engelbertsstraat 7
7207 JG Zutphen
Telefoon: 0575-528747
E-mailadres: info@cartridgevullen.com

Rijksstraatweg 39 • Warnsveld
Telefoon (0575) 52 61 32
Handwerken
uw hobby

In onze winkel:
• DMC-borduurgarens
• Borduurpakketten
en -stoffen
• Beiersbont
• Grote collectie haak- en
handwerkboeken
• Brei- en haakgarens
• Viltpakketten
“De Witte Engel”
• Fournituren

Dé grote tapijtmerken
Parade, Desso,
Bonaparte en Nouwens
Bogaers in combinatie
met gordijnstoffen van
Christian Fishbacher, De
Ploeg, Ado of Gardisette
zijn onze garantie voor
een modieus en kleurrijk interieur...

Kwaliteit en vakmanschap
onder één dak

Als U de cartridge brengt kunnen wij ze goed en
goedkoop vullen.

De Zonnehof

Yoga voor kinderen en jongeren
en

Praktijk voor natuurgeneeskundige therapie
Jolanda Wabeke-Huurneman
Ruurloseweg 13 7251 LA Vorden
Info:
www.dezonnehofvorden.nl
Tel. (0575) 55 52 13

Vorden

K
OOPZONDAG in
11 maart 2007 van 12.00 tot 17.00 uur.
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Tuunte Fashion
Bruna
Giesen Schoenmode
Profile Bleumink
Sfeer van Josephine
Meeks Meubelen
MD Meubelen
Kadoshop Sueters
Onyx Mode
Roosenstein Quality Wear
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Anthony’s Country Store
Visser Mode
Drogisterij Ten Kate
Fashion Corner
Helmink Meubelen
Dutch PC Electronics
Fixet Barendsen
Siemerink Juwelier
Etos Barendsen
Yvonne’s Jeugdmode

Hotel Bakker
Bistro De Rotonde
Pannenkoekenhuis De Vordense Pan
Asya Restaurant
Cafetaria Plaza
Café Rest. De Herberg
Restaurant Olde Lettink

www.contact.nl

WEEKBLAD

Nu ook op internet!

Ondersteuningsdag in Vorden
KOOPZONDAG 11 MAART
11.00 - 17.00 uur

Kom op koopzondag 11 maart naar Profile Bleumink in Vorden.
Wij hebben op deze dag diverse demonstraties van:
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• De Gazelle Easy Glider
• De vernieuwde Antec Remo
• De Sparta Ion.
• De Batavus Padova
• De Giant Twist
• De Avancer Support

Tevens hebben wij nog enkele demo modellen en 2e hands elektrische fietsen staan!!
Dorpsstraat 12, 7251 BB Vorden, (0575) 55 13 93, info@profilebleumink.nl
Spittaalstraat 34, 7201 EE Zutphen, (0575) 51 95 26, www.profilebleumink.nl

VO O RJAARSAAN B I E D I N G

KORTING TOT

30%

(alleen op koopzondag)

KOOPZONDAG 11 MAART 2007
Koopzondag met modeflitsen
11 maart
Op koopzondag 11 maart presenteren
wij u de Visser Mode Flitsen.
Acht mannequins showen u op informele
wijze de nieuwe mode van o.a. Gaastra,
EDC, Esprit, Mexx, Sandwich, Bandolera,
Just B. en nog veel meer.

Shows om
13.00, 14.00, 15.00 en 16.00 uur
Burg. Galleestraat 9, Vorden, tel. (0575) 55 13 81

Denk aan de w

interinspectie va

n uw maaiers!

Nieuw
VOORJAARSCOLLECTIE 2007
kom kijken op zondag 11 maart
Girls
dept, mogul, only,
freeman t. porter,
g-star, pepe

Boys
g-star, pepe
scotch & soda,
pall-mall, relakz

Zutphenseweg 8 • Vorden • Telefoon (0575) 55 24 26

K o o p z o n d a g
11 maart
de

laatste restanten
gaan eruit voor

BIJNA...

NIKS

OP = OP
SPEELGOED
HUISHOUD- EN
KADOSHOP
LEKTUUR
HOBBY ARTIKELEN
DORPSSTRAAT 15

SUETERS
– 7251 BA VORDEN

mode voor het

héle gezin

Raadhuisstraat 2 Vorden, tel. (0575) 55 21 24

– TEL 553566

Zondag open huis bij Helmink!
Zondag 11 maart open van 12 - 17 uur.
Het is weer bijna lente. Tijd om nieuwe ideeën op te doen
voor in huis. Bij Helmink kunt u zondag gezellig genieten
van de nieuwste trends in wooncomfort. Onze collecties
meubelen en slaapkamers bieden weer volop comfortabel
leefgenot. En u kunt ontspannen proefzitten in de speciale
relaxstudio met een royaal assortiment relaxfauteuils van
o.a. Easysit, Cosyform en Zero Stress. Deze zijn leverbaar in
diverse leder- en stofkwaliteiten en aan te passen naar uw
persoonlijke wensen. U bent van harte welkom.

Nieuw!
WOONPROGRAMMA FUTURE
Functioneel, oogstrelend design en een
perfecte afwerking zijn de kernwoorden
voor de nieuwe woontrend! Kom langs in
onze showroom en ontdek de vele kleuren materiaalvariaties.

BANK RIO 2-zitter in stof
excl. sierkussens Nú 699.-

RELAXFAUTEUIL DORRO
In leer Vanaf 1.275.-

w w w. h e l m i n k m e u b e l e n . n l

Vorden

Zutphenseweg 24 Tel. 0575-551514
Tel. 0545-474190

Eibergen J.W. Hagemanstraat 3
H e l m i n k

m a a k t

h e t

m o o i e r
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u
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maart

Een High tea in de
Mantelzorgsalon Bronckhorst
13 maart: Een High tea ter kennismaking met
de mantelzorgsalon. Deze middag is georganiseerd door de Vit Oost- Gelderland, initiatiefnemer van de mantelzorgsalon en bestemd
voor alle mantelzorgers in de gemeente
Bronckhorst. Ontvangst vanaf 13.30 uur. Tijdens deze middag bestaat tevens de mogelijkheid om samen kaarten te maken. Graag opgeven bij de Vit- Oost Gelderland, telefoon 0573438400. Elke tweede dinsdag van de maand is
de mantelzorgsalon geopend van 13.30 tot
16.00 uur. Ontspanning, ontmoeting en ondersteuning zijn zaken die centraal staan. Mantelzorg Bronchorst is gevestigd in Partycentrum
Langeler, Spalstraat 5 in Hengelo.

BOS; bezoek en oppas service
In de gemeente Bronckhorst is de Bezoek en
Opas Service actief. De vrijwilligers van deze
organisaties nemen af en toe de zorg over van
de mantelzorgers. Dit kan zijn voor een uurtje
of voor een dagdeel per week of bv voor het bezoeken van de mantelzorgsalon. Voor informatie kunt u terecht bij Welzijn Ouderen Vorden.
Telefoon 553405.

Alzheimer Café Zutphen in febr.
Op 21 maart is er weer het Alzheimer Café.
Thema: Dementie. Het belang van de diagnose, geheugenpoli, medicatie etc. Iedere eerste
woensdag van de maand van 19.00 tot 21.30
uur is het Alzheimer Café geopend. Hét trefpunt voor mensen met dementie, hun partners, familieleden en vrienden. Ook hulpverleners en andere belangstellenden zijn van harte welkom. Locatie: "De Born", Oude Bornhof
55-57 te Zutphen, tel. 06-46540141. U hoeft
zich niet aan te melden en de toegang is gratis. Bewoners uit Vorden en omgeving zijn ook
van harte welkom.

Themabuffet Sensire De Wehme:
De laatste dinsdag van de maand wordt er een
buffet verzorgd aan de hand van een thema.
Gasten (buiten De Wehme) van de 'Open Tafel'
kunnen ook deelnemen. De kosten zijn €10,00
per persoon. Als u geen deelnemer van de
'Open tafel' bent, mag u ook aanschuiven. De

kosten zijn dan € 14,50 per persoon. Aanmelden via De Wehme, tel. 0314-357450. U bent
van harte welkom.

Steunpunt Mantelzorg
Rijbewijskeuring 70+ via
Ouderenbonden in Vorden
De rijbewijskeuring is op zaterdag 24 maart.
Voor wie 70 jaar is of ouder moet voor een
nieuw rijbewijs zich eens in de vijf jaar laten
keuren.De keuringen zijn in principe elke laatste zaterdag van de maand. Leden van de ouderenbonden en zij die zich als lid aanmelden,
kunnen zich voor € 25,- laten keuren.U kunt
zich hiervoor opgeven bij J. Brandenburg , tel.
( 0575) 55 20 03.

Landelijke Campagnedag
"Laat je ouders niet vallen"
De stichting consument en Veiligheid vraagt
op 31 maart door middel van een campagne
aandacht voor probleem dat zelfstandig wonende ouderen het risico van een val veel te
laag inschatten. De campagne is gericht op ouders en kinderen om op zoek te gaan naar informatie over deze problematiek. In Vorden is
in 2005 reeds uitaandacht besteed aan dit probleem middels het project 'Halt U Valt". In
2006 is wederom een vervolg gegeven aan dit
project met een cursus valtechniek gegeven
door de heer Jansen van de Berg en met ondersteuning van een fysiotherapeut. De reacties
van de deelnemers waren zeer positief. In het
kader van het project "Laat je ouders niet vallen" wordt er op vrijdag 11 mei a.s.weer een
cursus valtechniek georganiseerd. Noteer alvast deze datum. Meer informatie in de volgende rubriek.

Belasting hulp chronische zieken
en gehandicapten
De tijd van de belastingformulieren is weer
aangebroken.Hier een handige link voor de
cliënten en mogelijk ook voor je zelf of familie: http://www.belastingvoordeelgehandicapten.nl. In een krantenartikel worden de site
www.belastingvoordeelvoorgehandicapten.nl
genoemd en www.belastingvoordeelvoorchronischzieken.nl maar deze komen beiden uit
op de eerst genoemde link. Voor het invullen
aangifte inkomstenbelasting kunt u ook hulp

Verzamelingen in de bibliotheek
In de bibliotheek van Vorden is er
gelegenheid om verzamelingen
ten toon te stellen. Er zijn twee vitrinekasten beschikbaar waarin
men het een en ander zou kunnen
plaatsen. Het kan gaan om dingen
die men zelf gemaakt heeft, of gewoon om werkelijk verzamelde
dingen. Vanaf 1 maart is er een verzameling te zien van Mevrouw Maryan v.d. Schoot. Zij schrijft hierover het volgende:
VERZAMELEN
Het hebben van een hobby is leuk. Ik
herinner mij dat we op school leerden
dat we ooit een volk waren van "Jagers
en verzamelaars". In de oudheid waren dat bessen, paddestoelen, kortom
voedsel om te overleven.
We danken onze musea, de belangrijke verzamelingen van schilderijen,
van zilver of tin aan rijke verzamelaars, die het geld wat ze niet direct
nodig hadden, belegden in waardevolle zaken.
Tegenwoordig verzamelen we van alles. Een vriend van mijn zus verzamel-

vragen via Vakbonden, Ouderenbonden, Patiëntenvereniging en Welzijn Ouderen Vorden.

de zeventiende-eeuwse beugeltasjes.
Vele Mensen vooral mannen verzamelen postzegels. In mijn jeugd waren er
ook velen, die sigarenbandjes of lucifermerken spaarden. Mijn buurvrouw
verzamelde kikkers, ze had er een hele vitrine vol van.
Van vrienden hoorde ik over iemand,
die melkkannetjes verzamelde en ik
heb gehoord over een echtpaar hier in
Vorden dat stenen verzameld. Mijn
moeder bewaarde alles wat ze mooi
vond.
Later kocht ze op veilingen of in het
buitenland iets, een sieraad of een
kandelaar. Van haar heb ik gekregen
en geërfd: koper, tegels, glaswerk. En
zelf heb ik ook van alles verzameld.
Soms een beetje waardevolle spullen
maar de "gelukswaarde"is belangrijker. Herinneringen aan mensen of gebeurtenissen.
Verzamelen is leuk en we hebben in
onze bibliotheek een leuke gelegenheid om onze verzameling (handwerken of foto's) ook aan anderen te laten
zien.

Er zijn boeken te leen van Steunpunt Mantelzorg van de VIT. Ook kunt u allerlei informatie
krijgen over mantelzorg. Tussen 9.00 en 11.00
uur kunt u hiervoor terecht bij WegWijzer of
Welzijn Ouderen Nieuwstad 32.

Met zorg op vakantie
Iedereen heeft wel eens de behoefte om er
even tussenuit te gaan. Een vakantie of een
lang weekend is dan zo geboekt. Voor mensen
die zorg nodig hebben is dit niet zo vanzelfsprekend. Het vervoer, het verblijf en de begeleiding zijn allemaal zaken die van tevoren
duidelijk en goed geregeld moeten zijn. Veel
vakantiebestemmingen zijn voor hen niet geschikt. Ook de mensen die de dagelijkse zorg
voor hen hebben, de mantelzorgers, kunnen
niet zomaar even op vakantie. Wie zorgt er
dan voor hun ziek, hulpbehoevend familielid?
Juist voor deze mantelzorgers is zo'n vakantie
belangrijk; er even tussenuit zijn en de accu
opladen.

Toch Uit vakantie 2007
Alzheimer Nederland organiseert in 2007 acht
vakanties in het kader van het project TOCH
UIT. De vakanties lopen van half juni tot en
met oktober. U wordt in alle hotels op maandagmiddag rond 16.00 uur verwacht en vertrekt op zondag uiterlijk om 10.30 uur. Tijdens
alle weken zijn de kosten voor excursies (entreegelden en reiskosten) en drankjes (fris en
alcohol) voor eigen rekening. Het totale excursieaanbod komt op ongeveer € 60,- per persoon. U kunt een keuze maken aan de hand
van het aanbod in dit boekje en uzelf en uw
partner aanmelden bij mevr. Schel, Alzheimer
Nederland. telefoonnummer 030-6596913. Zij
stuurt u vervolgens het aanmeldingsformulier
dat u invult en terugstuurt. Ongeveer 6 weken
voor de door u opgegeven week komt de coördinator van de betreffende vakantie met u
kennismaken. Daarna ontvangt u een schriftelijke bevestiging. Er ligt een folder en boekje
bij Welzijn Ouderen Vorden en Wegwijzer.

Bridgen
VORDENSE BRIDGECLUB
Maandag 26 februari:
Groep A:
1 Mw. den Ambtman / Mw. Thalen
60,42%; 2 Mw. / Dhr. Vruggink 57,64%;
3 Dhr. Wijers / Dhr. Thalen 54,17%
Groep B:
1 Mw. van de Ven / Dhr.Feij 63,89%;
2 Mw. Wortel / Dhr. Spreij 56,25%;
3 Mw. / Dhr. Koekkoek 56,25%
Groep C:
1 Mw. Westerhof / Veenhuis 62,50%; 2
Mw. Oldenhave / Mw. Stehman 61,81%;
3 Mw. Speulman / Dhr. Speulman
55,56%
Woensdag 28 februari:
Groep A:
1 Mw. Koekkoek / Dhr. Koekkoek
61,39%; 2 Mw. van Gastel / Mw. Hendriks 56,11%; 3 Mw. den Ambtman /
Dhr. den Ambtman 55,97%
Groep B:
1 Mw. Stertefeld / Dhr. Stertefeld
65,56%; 2 Mw. Jansen Vreling / Mw.
Beekman 55,56%; 3 Dhr. Wagenvoorde
/ Dhr. Holtslag 55,00%

Zonnebloem biedt reizen aan voor mensen die
door ziekte, handicap of leeftijd lichamelijke
beperkingen hebben. Men kan met en zonder
reisgenoot aan de vakantie deelnemen. Voor
informatie Tel.: (076) 564 63 62/ www.zonnebloem.nl U kunt ook informatie inwinnen bij
dhr H.J. Reindsen in Vorden. telnr 55 2104
Rode Kruis: Groepsreizen voor mensen met
een beperking, alleen of met partner in Nederland. Tel: (070) 44 55 888 / www.rodekruis.nl
Verblijf in een zorghotel In de Achterhoek bestaat de mogelijkheid voor mensen die afhankelijk zijn van mantelzorg tijdelijk te logeren
in een z.g. Zorghotel. Zorghotels/ boerderijen
in Oost-Gelderland: Logeerhuis Mentinkberg
in Winterswijk. Tel.: (0543) 53 64 20. Hotelkamer de Oase in Doetinchem. Tel.: (0314) 35 79
00. Zorghotel de Gouden Leeuw in Laag-Keppel. Tel.: (0314) 38 07 99.
Alleen voor mantelzorgers De 'Zorg voor jezelf
dagen'. Speciaal voor mantelzorgers biedt Mezzo, de landelijke vereniging voor mantelzorgers, u verschillende arrangementen aan om
tijd voor uzelf te nemen en alleen (zonder zorgvrager) op vakantie te gaan. Tel. (0900) 20 20 496
/ www.mantelzorg.nl onder kopje Vrije Tijd.

Vervangende zorg: Stichting Thuisverzorging
van Gehandicapten is speciaal opgericht om
mantelzorgers in staat te stellen vakantie te
nemen. Deskundige vrijwilligers nemen de
zorg van de zieke of gehandicapte bij u thuis
over. De vervanging duurt min. 3 etmalen.
Tel.: (030) 659 09 70 / www.thuisverz-gehand.nl
Goed om te weten Uw scootmobiel kan mee
op vakantie Wanneer u gebruik maakt van
een scootmobiel van Welzorg in Lichtenvoorde, dan vervoert deze organisatie uw scootmobiel gratis naar uw vakantieadres in Nederland, uitgezonderd de waddeneilenden. U
dient dit ruim van tevoren aan te vragen bij
Welzorg Lichtenvoorde. Landelijk servicenr.
Welzorg 0900-0400097 kies 4. U wordt dan
doorverbonden met Welzorg Lichtenvoorde.
Zorgplicht: Indien u thuiszorg ontvangt dan
kunt u in heel Nederland, ook op uw vakantiebestemming, gebruik maken van de plaatselijke thuiszorgorganisatie. Geeft u wel ruim van
tevoren bij uw eigen thuiszorgorganisatie aan
wanneer en waar u op vakantie gaat. Dan hebben zij de tijd om de plaatselijke thuiszorgorganisatie op de hoogte te brengen en de zorg
te regelen.

AGENDA VORDEN
IEDERE DAG:
• Open Tafel iedere dag. Opgave bij de
Wehme.
• Jeu de Boulebaan bij de Wehme. Opgave bij de Wehme.
• Hobbyen voor ouderen in het Dorpscentrum. Op ma-wo en donderdagmorgen van 9 tot 12.00 uur. Info en
opgave bij Welzijn Ouderen Vorden.
• Meer Bewegen voor Ouderen: gymsport en spel -volksdansen-zwemmen. Informatie en opgave bij Welzijn Ouderen Vorden .
• Kaartclub ’s maandagmiddags en
bingo woensdagssmiddags in Dorpscentrum.
MAART
7 ANBO klootschieten bij de kleine
Steege
7 Oecumenische Vrouwen Groep
Wichmond Voorlichtingsavond
over verslavingszorg

7 HVG Linde Mevr. Rosemarijn Daaleman over mukusrattenbestrijding
7 Handwerkmiddag en Kraamverkoop Welfare Rode Kruis in de
Wehme
8 Klootschietgroep de Vordense Pan
14 ANBO klootschieten bij de Kleine
Steege
15 Klootschiet groep de Vordense Pan
21 ANBO klootschieten bij de kleine
Steege
21 Handwerkmiddag Welfare Rode
kruis in de Wehme
21 NBvP in de Herberg, dhr. Klein Ikkink over drugs en opvang verslaafden
22 Klootschietgroep de Vordense Pan
24 Veilingcommissie Vorden Veiling
in de Herberg
27 Chr. Vrouwenbeweging Passage Het
nieuwe erfrecht etc
28 ANBO klootschieten bij de Kleine
Steege
29 Klootschietgroep de Vordense Pan

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

Prijsuitreiking Beeckland van projectpuzzel

Stichting oude muziek de Graafschap

Wind en Dierenhuid in Kasteel
Op zondag 11 maart om 15.00u
vindt in Kasteel Vorden, De Horsterkamp 8, Vorden, een bijzonder
concert plaats. Twee Franse specialisten zullen op unieke wijze middeleeuws repertoire ten gehore
brengen.
Christophe Deslignes bespeelt het organetto, een 'schootorgeltje' dat vooral bekend is door zijn beroemdste bespeler, de blinde 14e eeuwse Florentijn
Francesco Landini, van wie ook composities op het programma staan. Hij
wordt bijgestaan door Thierry Gomar,
internationale autoriteit op het ge-

Afgelopen woensdag in de middagpauze werden de prijzen uitgereikt
aan de winnaars van de puzzel over
het project “11 september-5 jaar later”.
Dit was al eerder gepland, maar vanwege de drukte rondom de open da-

Reikicursus

Reiki komt uit Japan en betekent "Universele Levensenergie". Deze levensenergie stroomt door ieder mens. Deze stroom kan door stress geblokkeerd
raken, waardoor ziektes of problemen
kunnen ontstaan. Reiki is een krachtige, liefdevolle energie die je niet kunt
sturen of belnvloeden. Door jezelf (of
een ander) Reiki te geven wordt het
zelfgenezend vermogen van het lichaam gestimuleerd. Met als direct gevolg een diep gevoel van ontspanning.
Door regelmatig te behandelen wordt
je weerstand en vitaliteit vergroot. Reiki ondersteunt bij allerlei soorten van
klachten. Het bestrijdt niet alleen
symptomen, maar bereikt ook de oorzaak. Bovendien gaat Reiki zeer goed
samen met reguliere medische behandelingen, maar komt nooit in de
plaats daarvan! Iedereen kan Reiki leren. Voor een cursus Reiki heb je geen
speciale voorkennis of vaardigheden
nodig. Ook je opleidingsniveau speelt
geen rol. Ik ben in opleiding om Reikimaster te worden. Het is mijn grootste
wens om anderen kennis te mogen laten maken met Reiki en hopelijk gaan
zij net zo enthousiast met Reiki aan de
slag als ik. In de maand mei volgt de
afronding van mijn opleiding tot Reikimaster en daarna verzorg ik, geheel
volgens de traditie, mijn allereerste
"eigen" Reiki-cursus samen met Lia
van 't Veen (mijn opleidende Reikimaster) op 7, 8 en 9 juni 2007 (2 avonden
en op zaterdag de hele dag). Daarna
verzorg ik de cursussen zelf o.a. op 30,
31 augustus en 1 september 2007 (2
avonden en op zaterdag de hele dag).
Op mijn website staan nog meer cursusdata. Als je voorkeur uitgaat naar
andere data, neem dan contact op
met mij, dan plannen we samen een
ander moment. Heb je vragen, ben je
nieuwsgierig of wil je gewoon wat
meer informatie over Reiki? Kom dan
naar de informatieavond op 26 maart
a.s. bij mij aan huis. Vanaf 19.45 uur
staat er koffie en/of thee klaar en beantwoord ik graag al je vragen Graag
vooraf aanmelden per telefoon bij Rianne Leijten (Reikimaster-student),
Smidsstraat 13 te Vorden, tel. 0575553528 (na 18.00 uur) of stuur een
e-mail naar: info@reiki-vorden.nl
Zie Contactjes

gen van de school moest het verzet
worden. De winnaars konden kiezen
uit een cdhoesje of een klokje. Linda
en Jessica, leerlingen uit klas G4f (de
klas die het project had gemaakt),
reikten de prijzen uit. Uit een anagram van 11 letters moesten de leer-

lingen een plaatsnaam vormen die te
maken had met 11 september. Dit
bleek de plaats “Shanksville” te zijn.
In totaal zijn er 8 leerlingen die deze
goede oplossing hadden gevonden. Ze
zijn erg ingenomen met hun prijs.

Voorronde nationale metselkampioenschappen
tijdens open dag OBD-Opleidingen
Op de open dag van OBD-Opleidingen is veel te zien en te beleven.
Bezoekers worden tijdens hun
bezoek gelnformeerd over Bouwberoepen, de mogelijkheden binnen de Timmerindustrie en Meubel- & Interieurbouw. Heb je interesse kom dan een kijkje nemen
op 15 maart tussen 14.00 en 21.00
uur in ons pand aan de Gildenstraat 27 te Doetinchem of kijk
even op www.OBD-Opleidingen.nl
Tijdens deze dag is er volop activiteit.
Er zijn timmerwedstrijden voor vmboers uit de 4e klas en OBD-Bouwopleidingen organiseert, op verzoek van de
Koninklijke Baksteen Industrie, de
voorselectie voor de Nationale metselkampioenschappen.
Deze voorselectie wordt gehouden in
drie regio's (Noordoost, West en Zuid
Nederland). Tweeëntwintig vmbo-leer-

De VVD roept iedereen die hierover
een mening heeft op om naar haar
openbare vergadering te komen op
maandag 5 maart a.s.
Tijdens deze avond bij café Langeler
zit de VVD-fractie klaar om te horen
wat een ieder hiervan vindt.
Vooral deskundigen en andere betrokkenen zijn van harte welkom, ook als
ze niet uit de gemeente Bronckhorst
komen. Op deze avond kan men natuurlijk ook vragen stellen of de mening laten horen over andere onder-

Blues circus

lingen uit de regio Noord Oost strijden
hier om de eerste twee plaatsen. De
wedstrijd start om half 9 en 's middags
om half 5 moet de opdracht gereed
zijn.
De jury, bestaande uit 3 vakmensen,
zal niet alleen het eindresultaat beoordelen, maar ook de manier waarop
wordt gewerkt.
Daarnaast beoordeelt de jury de maatvoering, het vlakwerken en de algemene indruk. Een wethouder van de gemeente Doetinchem zal de prijzen uitreiken.
De twee vmbo-ers die winnen doen
eind april mee aan het Nederlands
kampioenschap in Nijmegen. Daar
maken ze in één dag een opdracht die
niet van tevoren bekend wordt gemaakt. De uiteindelijke winnaar ontvangt de zilveren troffel.

Wat is de relatie tussen UMTSmasten en het groenstructuurplan
van de gemeente Bronckhorst?
Het antwoord is heel makkelijk:
beide onderwerpen staan op de
agenda van de gemeente Bronckhorst, en wel tijdens de commissievergaderingen in maart.

bied van middeleeuwse percussie. In
het programma "Wind en Dierenhuid" zullen zij zingend en spelend op
'authentiek verantwoorde' wijze, maar
tegelijkertijd levendig, rauw en direct
en al improviserend, de spaarzaam
overleverde bronnen tot een muzikaal
feest weten om te toveren.
De Ridderzaal van Kasteel Vorden,
sinds kort weer in oude luister hersteld, vormt het ideale decor. Het concert begint om 15 uur. Ontvangst met
koffie vanaf 14.30 uur. Er zijn nog
enkele kaarten verkrijgbaar. Info en
reserveren onder nr (0575) 52 99 78 of
via www.kasteelconcerten.nl

werpen van de commissie- en raadsvergaderingen in maart. Zie hiervoor
de agenda in het Contact op de
gemeentelijke pagina of kijk bij
www.bronckhorst.nl voor de onderwerpen die besproken worden.
De VVD is initiatiefnemer van deze
avond, maar de toegang is voor iedereen vrij, dus niet alleen voor leden.
Aanmelding vooraf is niet nodig, u
kunt gewoon binnen komen lopen.
HOE DENKT U EROVER?
Kom maandag 5 maart a.s. binnenlopen en praat mee!
U bent vanaf 20.00 uur van harte welkom bij Café Langeler. Voor meer informatie kunt u terecht bij de secretaris: S. Roorda, tel. 0575-451726.

Framed

Het terrein bij 't Olde Lettink in Vorden wordt op zaterdag 31 maart omgetoverd tot een heus "blues-circus". Een karakteristieke tent waar drie afwisselende acts een bluesy set met nummers zullen spelen. Het wordt een
unieke avond. Iedere liefhebber van livemuziek in de juiste sfeer wordt
van harte uitgenodigd!
Vorig jaar werd er in 't Olde Lettink, hét
muziekcafé van Vorden, een bluesnight georganiseerd. De vraag naar
kaarten en een nieuwe bluesavond was
zo overweldigend, dat een vervolg op
deze succesvolle avond niet uit kon blijven. Dit jaar strijkt er, als het ware, een
bluescircus neer aan de Almenseweg
in Vorden. Een sfeervolle circustent, helemaal aangekleed in de stijl die past
bij de blues. Net als in een circus wordt
het publiek getrakteerd op afwisselende, verrassende acts. Het podium
wordt als eerste gevuld door een gelegenheidstrio uit de Achterhoek. Ze noemen zichzelf: RL Express. Drie doorgewinterde muzikanten die putten uit de
rijke blueshistorie van bijvoorbeeld
Muddy Waters, Robert Johnson, BB
King en andere bluespioniers. Het
wordt een knallende set met als zanger/ gitarist 'een oude bekende' voor
veel Achterhoekers. De avond begint
dus met een verrassende knaller. Als
tweede act de Vordense 'first lady of the
blues': Merel van Laake. Samen met
een muzikale partner vormt zij speciaal voor deze avond het duo: Monopho-

ne. Zij zullen gewapend met slechts
twee gitaren, toetsen en twee stemmen
een aantal bluesy nummers ten gehore
brengen. Daarnaast spelen zij wat eigen werk. Deze avond zal Merel in ieder geval weer laten zien dat ze van vele markten thuis is! De afsluitende
band van de avond is: Framed. Speciaal
voor deze avond brengen zij een reünie-optreden. Jarenlang was deze
bluesrock-formatie bestaande uit Vordenaren Jan Denekamp, Maarten
Graaskamp, Ard Schouten en Stef
Woestenenk te zien op vele podia tot in
Schotland aan toe. De vier heren spelen covers van o.a. Eric Clapton, ZZ Top,
Robben Ford, The Paladins en The Rolling Stones. Met hun stevige no-nonsense blues doordrongen van dampend gitaarwerk, pompende bas, denderende drums, scheurende mondharmonica en snerpende slide-partijen
kan de tent echt op zijn kop! Kaarten
zijn verkrijgbaar vanaf heden bij 't Olde
Lettink, Almenseweg 35a in Vorden. Reserveren kan ook via de tel., of e-mail.
Bel 0575-554001 of kijk op www.oldelettink.nl voor meer informatie.

Jaargang 3
Nr. 10, 6 maart 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

Voorverkoop abonnementen buitenzwembaden gemeente Bronckhorst van start
Dat scheelt 20% in prijs!
De verwarmde buitenzwembaden
van de gemeente Bronckhorst gaan
op 21 april (Steenderen) en op 1 mei
(Hengelo Gld. en Hoog-Keppel)
open. Daarom start de voorverkoop
van abonnementen weer! Nieuw dit
jaar is dat u vóór 24 maart a.s. een
abonnement tegen gereduceerd
tarief kunt aanschaffen door het
inschrijfformulier op de volgende
bladzijde op te sturen naar de
gemeente. U hoeft dan niet in de rij
te staan. Zwemliefhebbers kunnen
ook op 21 en 22 maart een abonnement met korting reserveren bij de
sporthallen in Steenderen en
Hoog-Keppel en bij het zwembad in
Hengelo Gld. In beide gevallen
wordt het abonnement opgestuurd.
Een abonnement geeft toegang tot
alle drie de gemeentelijke
openluchtzwembaden.
Het Burg. Kruijffbad (Steenderen)
gaat op 21 april open, het Hessenbad (Hoog-Keppel) en Het Elderink
(Hengelo Gld.) op 1 mei. Tijdens de
voorverkoop liggen de prijzen voor
gezinsabonnementen, standaardabonnementen en jeugdabonnementen 20% lager dan in het seizoen
zelf. Dit jaar kunt u voor het eerst het
ingevulde inschrijfformulier met
pasfoto en een (éénmalige) machti-

Het zwembad in Steenderen

ging, om het abonnementsbedrag af
te schrijven van uw rekening, vóór
24 maart a.s. opsturen naar de
gemeente, afdeling Facilitaire
ondersteuning. U hoeft dan niet in de
rij te staan en profiteert wel van het
gereduceerde abonnementstarief.
Na ontvangst van uw inschrijving
met machtiging, maken wij het
abonnement voor u klaar en sturen
het u toe voor de baden opengaan.
Lekker makkelijk dus.
Wanneer u géén gebruik maakt van
deze gelegenheid bestaat de mogelijkheid om op 21 maart van 13.00 tot
17.00 uur en 22 maart van 16.00 tot
20.00 uur een abonnement tegen
gereduceerdtarief aan te vragen bij
de sporthallen in Steenderen en

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.

Zwemlessen
Inschrijven voor zwemlessen kan
door het zwemlesinschrijfformulier
(dit is een ander formulier!) in te
vullen en af te geven op de voorverkoopadressen op 21 en 22 maart.
Ook kunt u het formulier opsturen
De tarieven
Standaard abonnement (vanaf 17 jaar):
Jeugdabonnement (4 t/m 16 jaar):
Gezinsabonnement:

Inschrijfformulieren
Inschrijfformulieren (zie ook pagina
2) voor abonnementen en zwemlessen kunt u downloaden op de website www.bronckhorst.nlinfobalie
formulieren of opvragen bij de gemeente Bronckhorst, afdeling Facilitaire ondersteuning, de heer Visser,
tel. (0575) 75 04 98. U kunt ze tijdens
de speciale voorverkoopdagen ook
ophalen bij de sporthallen in Steenderen en Hoog-Keppel en het zwembad in Hengelo Gld.
voorverkoop:
€ 43,40
€ 30,90
€ 83,20

seizoen:
€ 54,30
€ 38,60
€ 104,00

De tarieven van de overige entreebewijzen zijn:
Standaard dagkaart
€ 2,90
Jeugd dagkaart
€ 2,00
Standaard avondzwemmen v.a. 18.00 u
€ 2,00
Standaard 10 badenkaart
€ 25,60
Jeugd 10 badenkaart
€ 18,30
Zwemleskaart (abonnement verplicht)
€ 45,70

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

Hoog-Keppel en bij het zwembad in
Hengelo Gld. Dit kan door onderstaand formulier, ingevuld en
voorzien van pasfoto, daar af te geven en direct contant te betalen
(pinnen is niet mogelijk). U kunt het
abonnement niet meteen meenemen. Wij sturen het naar u toe
vóór de zwembaden opengaan.

naar de gemeente, afdeling Facilitaire ondersteuning, vóór 24 maart
a.s. Let op: Voor zwemles is een
abonnement verplicht, de zwemlessen kunnen echter niet van te
voren worden betaald! Uw kind
wordt ingedeeld op niveau, diploma
en leeftijd. Wanneer er onvoldoende
plaatsen zijn, wordt geselecteerd op
leeftijd en komt uw kind op de
wachtlijst. Nadat alle kinderen zijn
ingedeeld, krijgt uw kind een oproep
voor de eerste les. Bij de eerste
zwemles dient u te betalen voor de
zwemlessen door een leskaart te
kopen aan de kassa van het
zwembad.

N.B. Voor informatie over de voorverkoop en tarieven van het buitenbad in
Vorden zie de website www.zwembad-indedennen.nl.

Zwemles in Hoog Keppel

Mededelingen van de Programmaraad
Gelderland Oost
Op 22 februari jl. heeft de Programmaraad Gelderland Oost een definitief radio- en televisieadvies opgesteld voor de periode 2007-2008
voor de gemeente Bronckhorst,
kernen Hengelo Gld., Vorden en
Zelhem.
Voor de 16 radiozenders van het
basispakket waarover de Programmaraad mag adviseren, is gekozen
voor: Arrow Rock Radio, Arrow Jazz
FM, BBC World Service, BNR FM,
Classic FM, Concertzender,
Deutsche Welle, Hot Radio, NDR 2,
Optimaal FM, Radio France
International, Radio 538, Sky Radio,
WDR 3 en WDR 4.
Tevens zijn verplicht: Radio 1,
Radio 2, Radio 3, Radio 4, Radio 5,
2 Nederlandstalige Belgische
zenders, Radio Gelderland en Radio
Ideaal. Voor de Belgische zenders
zijn VRT RVI 1 en VRT radio Donna
gekozen.
Voor de acht televisiezenders waar
de Programmaraad over mag
adviseren, is gekozen voor: Arte,

Verf (ook waterverdunbare)

Discovery Channel, Eurosport,
National Geographic, Nickelodeon/The Box, NDR 3 , RAI Uno en
TV 5. Daarnaast zijn verplicht:
Nederland 1, Nederland 2 en
Nederland 3, 2 Belgische zenders,
TV Gelderland en WDR. Voor de
Belgische zenders zijn VRT 1 en
Canvas/Ketnet gekozen.
Daarnaast heeft de Programmaraad een voor kabelexploitant UPC
geheel vrijblijvend advies voor het
standaardpakket opgesteld. Voor de
radiozenders zijn dat: BBC Radio 2,
Caz!, FunX, Juize FM, Kink FM,
Radio 10 Gold, Radio Veronica,
Slam! FM, Tweede Kamerlijn en
WDR 2.
Voor de televisie zijn dat: ARD, BBC
1, BBC 2, Euronews, CNN,
Jetix/Veronica, MTV, Net 5, Oranje
TV, RTL4, RTL 5, RTL 7, RTL Duits,
SBS 6, Talpa/Tien Box, TMF en ZDF.
De ingangsdatum van het advies is
1 juli 2007 en de looptijd van het
advies is één jaar.

Wegwerpkwasten en -rollers kunt u het beste afgesloten met
een beetje water bewaren. Spoel kwasten en rollers niet onder
de kraan uit en gooi de resten ook niet door het putje in de
straat. Er bestaat kans op verontreiniging van vijvers en sloten
en het verstoort de afvalwaterzuivering.
Meer weten over het riool?
Kijk op onze website www.bronckhorst.nl of op www.riool.info.

Kledinginzameling op 20 maart

Winkelopenstelling op zon- en feestdagen in het jaar 2007

Op 20 maart 2007 wordt door de
volgende organisaties textiel
ingezameld:
• Stichting Kleding-ophaal voor
Algemeen Medisch Onderzoek,
haalt op in het gebied Hengelo Gld.
en Zelhem
• Stichting Aktie '68 Maastricht,
haalt op in het gebied Hummelo
en Keppel, Steenderen en Vorden

B en w hebben op 27 februari 2007
besloten zon- en feestdagen in het
jaar 2007 aan te wijzen, waarop de
winkels voor publiek geopend
mogen zijn of anderszins goederen
te koop mogen worden aangeboden.
De toewijzing geldt voor elk deel van
de gemeente afzonderlijk. Deze
delen zijn: het grondgebied van de
voormalige gemeenten Hengelo
Gld., Hummelo en Keppel,
Steenderen, Vorden en Zelhem.

De inzamelende organisaties
verspreiden vooraf informatie, hoe
en welk textiel aangeboden kan
worden. Het aangeboden textiel
moet droog zijn en mag niet sterk
verontreinigd zijn.
Wat valt er onder (oud) textiel?
De kledinginzamelende instanties
bepalen vaak zelf welk textiel zij
gescheiden ophalen. Hierbij wordt
onderscheid gemaakt tussen
product- en materiaal hergebruik.
Als het doel van de kledinginzameling is hulp te bieden aan bijv. arme
landen, rampgebieden e.d. dan
wordt uitsluitend textiel dat als
tweedehands kleding gebruikt kan
worden gevraagd.
Wordt textiel ingezameld als
grondstof voor de textielindustrie
dan kunnen ook kapotte en
versleten kleding, handdoeken,
lakens en dekens worden aangeboden. Schoenen etc. vallen niet onder de scheidingsregel van afval.

Of schoeisel apart wordt ingezameld, is afhankelijk van de
inzamelaar.
Alleen de bovengenoemde organisaties hebben een vergunning om op
20 maart a.s. in te zamelen. Indien u
in deze periode van andere organisaties informatie c.q. zakken in uw
brievenbus aantreft, geef dit dan zo
snel mogelijk via de Afval Informatie
Lijn (0575) 75 03 10 aan ons door.
Wellicht kunnen we op deze manier
voorkomen dat organisaties zonder
vergunning inzamelen.

Gebied Hengelo Gld.
zondag
25 maart
maandag 9 april (2e Paasdag)
zondag
10 juni
zondag
26 augustus
zondag
16 september
zondag
14 oktober
zondag
25 november
zondag
16 december
zondag
23 december
woensdag 26 december (2e Kerstdag)
Gebied Vorden
zondag
28 januari
zondag
11 maart
maandag 9 april (2e Paasdag)
zondag
20 mei
maandag 28 mei (2e Pinksterdag)
zondag
09 september
zondag
14 oktober
zondag
28 oktober
zondag
09 december
zondag
23 december
woensdag 26 december (2e Kerstdag)
zondag
30 december

Gebied Zelhem
zondag
25 maart
maandag 9 april (2e Paasdag)
zondag
29 juli
zondag
2 september
zondag
14 oktober
zondag
21 oktober
zondag
28 oktober
zondag
23 december
woensdag 26 december (2e Kerstdag)
Gebied Hummelo en Keppel
Maandag 9 april (2e Paasdag)
zondag
6 mei
zondag
13 mei
maandag 28 mei (2e Pinksterdag)

zondag
zondag
zondag
zondag
zondag
zondag
zondag
woensdag

23 september
7 oktober
25 november
2 december
9 december
16 december
23 december
26 december (2e Kerstdag)

Vanuit het gebied Steenderen is
geen aanvraag/melding ontvangen.
In het stadje Bronkhorst mogen, in
verband met het toeristisch karakter, de winkels iedere zondag geopend zijn.

Praat mee over de samenwerking in de Achterhoek
Begin februari is er 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 vraagt u om
mee te praten. De komende tijd
staat er iedere week een nieuwe
stelling van een bestuurder op de
site, waar u uw reactie op kunt geven. Dit keer de stelling van Hans

Alberse, portefeuillehouder
Economische Zaken van de Regio
Achterhoek:
Wat is uw mening hierover?
Laat van u horen, wij zijn benieuwd!

Ga naar www.regio-achterhoek.nl
 Forum. U kunt hier ook nogreageren op de eerder geplaatste
stellingen van leden van het
dagelijks bestuur van de Regio
Achterhoek.

"Concurrentie tussen gemeenten verslechtert de positie van inwoners
en bedrijven in de Achterhoek"
De gemeenten in de Achterhoek zijn in 2007 'de concurrentie voorbij'. Zij
bundelen hun krachten en worden daar uiteindelijk allemaal beter van. Er
wordt vooral strategisch afgestemd, onderling verbonden en gezamenlijk
uitgevoerd. Het platform 'Regio' is een praktisch hulpmiddel waar de gemeenteraden en colleges aan het roer staan.

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 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. 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.
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.

B en w stemmen in met nieuwe Welstandsnota Raad beslist in april
Op 27 februari jl. stemden b en w in
met de nieuwe Welstandsnota
Bronckhorst. Wettelijk is bepaald
dat een gemeente een Welstandsnota moet vaststellen met criteria
voor (de welstandscommissie bij)
de beoordeling van bouwplannen.
Tot op heden is uitgegaan van de
nota's van de vijf oude gemeenten.
De Welstandsnota Bronckhorst ligt
van 7 maart t/m 11 april 2007 ter
inzage. De raad bespreekt de nota
op 11 en 26 april a.s.
Opzet Welstandsnota
Het gemeentelijk grondgebied is
ingedeeld in deelgebieden. De
kenmerken en waarden van de
deelgebieden zijn apart beschreven.
De vijf voormalige gemeenten
hanteerden hiervoor verschillende
beoordelingskaders en toetsingsniveaus, variërend van zwaar, via
regulier tot soepel. In de nieuwe
Welstandsnota is dit aan elkaar
aangepast tot één systeem. Zo is
in de nieuwe nota opgenomen dat
voor historische dorpskernen/
bebouwingslinten en langs de
belangrijkste uitvalswegen een
zware welstandstoets geldt. Deze
gebieden hebben over het algemeen
een hoge belevingswaarde en geven
een stuk geschiedenis van de
betreffende kern weer.
Voor de latere bebouwing in de
kernen geldt een reguliere toetsing.
Uitzondering vormen de Rijks- en
gemeentelijke monumenten: zij

Dit zijn standaard sneltoetscriteria
voor veel voorkomende kleine bouwplannen zoals dakkappellen, kleine
aan- en uitbouwen, kleine bijgebouwen, overkappingen en wijzigingen
in de gevelindeling. Deze sneltoetscriteria zorgen er niet alleen voor
dat op voorhand duidelijk is aan
welke criteria moet worden voldaan,
maar ook maken ze het mogelijk een
verzoek om bouwvergunning sneller
af te handelen.

krijgen een zware toetsing. Voor het
buitengebied is eveneens gekozen
voor een reguliere beoordeling,
maar de aard van de bebouwing kan
aanleiding zijn alsnog een zware
toetsing toe te passen, bijvoorbeeld
bij monumenten of historische
buitenplaatsen.
Voor bedrijventerreinen is gekozen
voor een soepele toetsing, deze
toetsing beoogt de basiskwaliteit
van het betreffende gebied te
handhaven. Dat betekent voor
nieuwe plannen dat deze niet
storend mogen zijn voor de omgeving.
In de Welstandsnota staan criteria
die bij de beoordeling een rol spelen.
Dit zijn de omgeving, maat en
schaal, vorm en gebaar, stijl en
detail en materiaal en kleur. Een
nieuw gebouw of een verbouwing
van een bestaand gebouw voldoet

aan redelijke eisen van welstand als
het een positieve bijdrage levert aan
de kwaliteit van het gebied waar het
gebouw onderdeel van uitmaakt. Of
daar in elk geval geen afbreuk aan
doet. Bij schaal gaat het om de
onderverdeling van een bouwwerk
in kleinere eenheden. Dat kunnen
bouwvolumes zijn, maar ook
gevelindelingen of kozijnstijlen.
Vorm heeft te maken met recht,
schuin of rond, dus met kap of plat.
Beeldbepalende details bepalen de
stijl. Andere details zijn bijvoorbeeld
materiaalovergangen. Het toegepaste materiaal bepaalt mede
het karakter van een bouwwerk.
De kleur kan, ook op grote afstand,
invloed hebben op de beleving van
het gebied.
Loketcriteria
Een belangrijk onderdeel van de
Welstandsnota zijn de loketcriteria.

Agrarische complexen
Agrarische complexen zijn een
nieuw onderwerp in de Welstandsnota. Veel agrarische gebouwen in
het buitengebied van de Achterhoek
hebben de afgelopen jaren hun
oorspronkelijke functie verloren. De
verwachting is dat deze ontwikkeling
doorzet en dat nog meer agrarische
bedrijven hun activiteiten staken.
Dat heeft niet alleen gevolgen voor
de agrariërs zelf, maar ook voor het
karakteristieke landschap en de
natuur in de Achterhoek.
Door op een goede manier hergebruik te stimuleren kunnen de
leefbaarheid, vitaliteit en ruimtelijke
kwaliteit van het landelijk gebied
een nieuwe impuls krijgen. In de
nota is bijzondere aandacht voor
mogelijke functieveranderingen
van agrarische gebouwen in het
buitengebied naar bijvoorbeeld
zorgfuncties en recreatie en
toerisme. De vrijkomende gebouwen
kunnen ook een rol spelen in de

huisvesting van starters en senioren, waar veel behoefte aan is. De
mogelijkheden van elke locatie zijn
verschillend. Maatwerk is het credo,
waarbij de kwaliteit van de omgeving
centraal staat. De gemeente wil
particulieren stimuleren en helpen
bij het maken van goede plannen.
Buitengebied-landgoederen
Landgoederen en buitenplaatsen
hebben een nadrukkelijke invloed
op hun omgeving. Zij zijn in veel
gevallen een toonbeeld van stijlopvatting en architectonisch vakmanschap. Ze vertegenwoordigen
naast andere culturele aspecten,
met hun bijzondere bouwkundige
kwaliteiten, een grote cultuurhistorische waarde. Aanpassingen
moeten in overeenstemming zijn
met de oorspronkelijke kenmerken
en kwaliteiten van de gebouwen en
hun relatie met de omgeving. Het
behoud van de kwaliteiten van
landgoederen en buitenplaatsen
vraagt in principe om een zware
toetsing door de welstandscommissie.
Digitaal
De nieuwe Welstandsnota komt
medio 2007 digitaal beschikbaar via
de website van de gemeente.
Informatie is hierdoor straks direct
voorhanden. Per adres kunt u dan
zoeken naar de bijbehorende
welstandscriteria. Wij berichten u
hierover nader.

Uit de raad
Commissievergaderingen Beleidsontwikkeling en Evaluatie en controle
Commissie Evaluatie en controle
Op 6 maart a.s. (let op: afwijkende
datum ivm verkiezingen) vergadert
de commissie Evaluatie en controle
in de raadzaal van het gemeentehuis. De openbare vergadering
begint om 20.00 uur en u bent van
harte welkom deze vergadering bij
te wonen. Op de agenda staat onder
meer:
• Masten voor mobiele
telecommunicatie
De commissie discussieert aan de
hand van het totaaloverzicht van

bestaand beleid, de bevoegdheden van de raad, de visie van
het college en de lopende aanvragen. De uitkomsten van de
discussie zijn bepalend of er een
noodzaak bestaat om een
aanpassingsvoorstel voor de
beleidsregels in inspraak te
brengen en zo ja, wat de inhoud
moet zijn.
Commissie Beleidsontwikkeling
Op 8 maart a.s. vergadert de
commissie Beleidsontwikkeling in

de raadzaal van het gemeentehuis.
De openbare vergadering begint om
20.00 uur en u bent van harte
welkom deze vergadering bij te
wonen. Op de agenda staan onder
meer de volgende onderwerpen:
• Masterplan Hengelo Centrum
Presentatie (20 min.). Aansluitend
kan de commissie vragen stellen
over de presentatie.
• Integraal Huisvestingsplan
onderwijs (IHP onderwijs)
Voorgesteld wordt in te stemmen
met het IHP onderwijs en de
financiële afweging van de
jaarplannen vanaf 2008 mee te

nemen als nieuw beleid bij de
perspectiefnota.
• Krediet jaarplan 2007 Integraal
Huisvestingsplan onderwijs
Voorgesteld wordt een krediet
van € 254.971,- voor het IHP
onderwijs beschikbaar te stellen
en een besluit te nemen over de
dekking van dit bedrag.

juist wel op de agenda staan. De
maximale spreektijd is vijf minuten.
U kunt zich hiervoor aanmelden bij
de griffie, onder opgave van het
onderwerp waarover u wilt spreken,
tel. (0575) 75 05 43 of e-mail:
griffie@bronckhorst.nl.

Spreekrecht
Tijdens deze vergaderingen kunt u
gebruik maken van het recht om in
te spreken. In tegenstelling tot de
raadsvergaderingen kunt u hier
inspreken over onderwerpen die

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
• Gemeente Bronckhorst, toertocht voor oldtimertractoren, 26 augustus 2007, van 09.30 tot
16.30 uur, stichting Contact oldtimers Achterhoek
• Halle en Zelhem, tijdelijke reclameaanduidingen voor motorcrosswedstrijden, 1 april t/m
14 mei 2007, Halmac
• Halle, circuit de Kappenbulten, motorcrosswedstrijden en afsluiten Wolfersveenweg tussen
Kuiperstraat en Bielemansdijk, 12 en 13 mei 2007, van 7.30 tot 19.00 uur, Halmac
• Halle, zaal Nijhof, voorjaars-/koffieconcert en verloting tijdens voorjaars-/koffieconcert,
22 april 2007, Christelijke Muziekvereniging Euterpe
• Halle, zaal Nijhof, zomerconcert en verloting tijdens zomerconcert, 16 juni 2007, Christelijke
Muziekvereniging Euterpe
• Hengelo Gld., afsluiten Spalstraat tussen de Zuivelweg/Kastanjelaan en de
Veemarktstraat/Raadhuisstraat ivm. voorjaarsmarkt, 25 maart 2007, van 06.00 tot 18.00 uur,
Hengelose Ondernemers Vereniging
• Hengelo Gld., De Hietmaat, tijdelijke gebruiksvergunning tent en ontheffing artikel 35 Dranken Horecawet, 10 juni 2007, van 08.00 tot 18.00 uur, De Bosruiters
• Hengelo Gld., parkeerplaats sporthal De Kamp, rommelmarkt, 9 juni 2007, van 10.30 tot
14.00 uur, Christelijke Muziekvereniging Crescendo
• Hengelo Gld., sporthal De Kamp, voorjaarsconcert, 14 april 2007, van 20.00 uur tot 22.30 uur en
tijdelijke gebruiksvergunning voor voorjaarsconcert, Christelijke Muziekvereniging Crescendo
• Hummelo, kunstmarkt in het centrum op 22 april 2007, van 11.00 tot 17.00 uur, kunstwandelroute op landgoed Enghuizen van 5 april t/m 28 mei 2007, stichting Het Web
• Hummelo, parkeerverbod parkeerplaats hoek Dorpsstraat/Van Heeckerenweg, 21 april vanaf
19.00 uur t/m 22 april 2007, 17.30 uur, stichting Het Web
• Hummelo, Torenallee, open dag met 50 à 60 verkoopstands en ± 1.500 bezoekers, 23 juni 2007,
van 10.00 tot 16.00 uur, stichting Het Passion

• Steenderen, parkeerplaats Aalderink supermarkt, rommelmarkt, 10 juni 2007, van 11.00 tot
15.00 uur, en tijdelijke reclameaanduidingen van 19 mei t/m 11 juni 2007, muziekvereniging
Nieuw Leven
• Vorden, 29e wielerronde van Vorden en afsluiten Industrieweg, Kerkhoflaan, Handelsweg en
Ambachtsweg, 24 juni 2007, van 11.45 tot 17.15 uur, R.T.V. Vierakker-Wichmond
• Vorden, hoek Zutphenseweg – Rietgerweg, plaatsen permanent reclamebord door restaurant
Wok Maxis
• Wichmond, 32e wielerronde en afsluiten diverse wegen i.v.m. 32e wielerronde, 12 mei 2007,
van 14.00 tot 19.30 uur, R.T.V. Vierakker-Wichmond
• Zelhem en omgeving, tijdelijke reclameaanduidingen voor Achterhoekse Paardedagen, 7 april
t/m 29 mei 2007, stichting Concours Hippique Zelhem
• Zelhem, trekkertrek en afsluiten Stellingweg tussen Ruurloseweg en Wolfersveenweg en
parkeerverbod op de Klaverdijk tussen de Ruurloseweg en de Wolfersveenweg, 29 april 2007,
van 08.00 tot 17.00 uur, autocrossteam Nijhof
• Zelhem, De Brink, zangavond met vier koren, 17 maart 2007, van 20.00 tot 22.30 uur,
christelijke gemengde zangvereniging De Lofstem
• Zelhem, Oosterwijkweg, Achterhoekse Paardedagen, 25 t/m 28 mei 2007, stichting Concours
Hippique Zelhem
Een ieder kan gedurende 14 dagen zijn zienswijze op de bovenstaande ingekomen aanvragen
naar keuze schriftelijk, wat de voorkeur heeft, of mondeling indienen bij de afdeling Veiligheid,
vergunningen en handhaving.

Bouwvergunningen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Baak, Bobbinkstraat 2, vergroten basisschool
Halle, Nijmansedijk 26, verbouwen woning met kantoor
Hengelo Gld., Steenderenseweg 21, geheel vernieuwen werktuigenberging
Laag Keppel, Rijksweg 68, geheel oprichten woning (fase 2)
Vorden, Hengeloseweg 9, bouwen bergruimte
Vorden, Lindeseweg 21, gedeeltelijk vergroten kapschuur
Vorden, Ruurloseweg 64, plaatsen 2 vlaggenmasten
Zelhem, Bielemansdijk 1a, verbouwen woning
Zelhem, Brinkweg 39, bouwen berging
Zelhem, Wisselt 34, plaatsen dakkapel

Openbare bekendmakingen - vervolg
Monumentenverordening Bronckhorst 2006

Verleende vergunningen

Ontwerpbesluit (art. 11 mon.verordening en afd. 3.4 Awb)

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving

Bij de afdeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling in het gemeentekantoor ligt vanaf 8
maart t/m 18 april 2007 tijdens de openingstijden het volgende ontwerpbesluit ter inzage:
• Olburgen, Olburgseweg 9, aanvraag monumentenvergunning voor het terugbrengen van de
oude deeldeuren in de achtergevel

Verzonden op 27 februari 2007:
• Keijenborg, café Winkelman, aanwezigheidsvergunning voor twee kansspelautomaten in 2007,
H.J.A. Winkelman
• Voor-Drempt, standplaatsvergunning voor verkoop snacks, frisdrank, snoep en frites, 1 januari
t/m 31 december 2007, Snackbar Oost (E. Oost)
Verzonden op 1 maart 2007:
• Gemeente Bronckhorst, werven van sponsers, 1 maart tot 12 mei 2007, advicecentre P&W
Duiven
• Halle, café rest. zaal Nijhof, aanwezigheidsvergunning voor één kansspelautomaat, 1 januari
t/m 31 december 2007, C. Hitpass
• Hengelo Gld., Zelhemseweg, traditionele broodlevering, 17 mei 2007 van 13.00 tot 16.00 uur,
stichting Historische Broodweging Muldersfluite
• Hengelo Gld., cafetaria Langeler, aanwezigheidsvergunning voor één behendigheidsautomaat,
1 januari t/m 31 december 2007, H. Langeler
• Hengelo Gld., houden loterij, verkoop loten van 15 maart t/m 10 juli 2007 (trekking 10 juli 2007),
Schutterij Eendracht Maakt Macht
• Hengelo Gld., in horecabedrijf in de inrichting Spalstraat 1, aanwezigheidsvergunning voor
twee kansspelautomaten, 1 januari t/m 31 december 2007, G.J. van Enck
• Hengelo Gld., Varsselseweg 55, aanwezigheidsvergunning voor twee kansspelautomaten in
2007, J.H. Buchter
• Vorden, café/feestzaal De Herberg, aanwezigheidsvergunning voor twee kansspelautomaten,
1 januari t/m 31 december 2007, J.W.G. Hendriksen
• Vorden, Partycentrum Plaza, aanwezigheidsvergunning voor twee kansspelautomaten,
1 januari t/m 31 december 2007, A.R.H. Menzing
• Zelhem, aanvraag aanwezigheidsvergunning voor twee kansspelautomaten in 't Witte Paard,
Ruurloseweg 1, 1 januari t/m 31 december 2007, C.R. van Baardwijk
• Zelhem, aanwezigheidsvergunning voor één kansspelautomaat in eetcafé De Groes, 1 januari
t/m 31 december 2007, M. Jansen
• Zelhem, Everhardinkweg, competitie vliegerfestival met ± 500 personen, 16 t/m 18 maart 2007,
ontheffing artikel 13 Wet op de openluchtrecreatie en parkeerverbod gedeelte Varsselsestraat
en Aaltenseweg, vliegervereniging Flying Circus

Zienswijzen:
Gemotiveerde zienswijzen tegen het ontwerpbesluit kunnen zowel schriftelijk als mondeling
door een ieder worden gemaakt, gedurende de termijn van ter inzagelegging. Schriftelijke
zienswijzen moeten bij ons worden ingediend vóór 19 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 heren
W. Hagens of C. Hofs, tel. (0575) 75 03 53/52.
Uitsluitend degenen die nu zienswijzen indienen of aantonen dat zij daartoe redelijkerwijs niet in
staat zijn geweest en kunnen worden aangemerkt als belanghebbenden kunnen later (ontvankelijk) beroep instellen tegen de definitieve beschikking.

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

Artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Vorden, Willem Alexanderlaan 55, vrijstelling voor het vergroten van een woning en garage
(vergroten van het hoofdgebouw, de woning, en het gedeeltelijk bouwen aan de wegzijde van de
woning). Het betreft een vrijstelling met toepassing van artikel 8, lid 7, sub a en artikel 8, lid 7,
sub d van de planvoorschriften van het geldende bestemmingsplan 'Vorden west en zuid 1992'
Het bouwplan ligt vanaf 8 maart t/m 22 maart 2007 tijdens de openingstijden ter inzage in het
gemeentekantoor bij de afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving
• Hengelo Gld., Varsselseweg 58, vrijstelling voor het vergroten van een woning (voor het binnen
drie meter van de zijdelingse perceelsgrens en op het achtererf vlak II bouwen van een woninggedeelte). Het betreft een vrijstelling met toepassing van artikel 26, lid 3, en artikel 4, lid 5 van
de planvoorschriften van het geldende bestemmingsplan 'Veldhoek 1983'
• Toldijk, Hoogstraat 21a, vrijstelling om een bestaande schuur tot 2e dienstwoning te mogen
veranderen. Het betreft een vrijstelling met toepassing van artikel 14, lid 3, sub 3.2 van de
planvoorschriften van het geldende bestemmingsplan 'Buitengebied 1993'
Deze bouwplannen ligt vanaf 8 maart t/m 18 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 17 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Olburgen, Capellegoedweg 4a, voor het aanleggen van parkeerplaatsen, geldend
bestemmingsplan 'Buitengebied 1993'
• Zelhem, Ruurloseweg 30 V-82, voor het bewonen van een recreatiewoning, geldend
bestemmingsplan 'Buitengebied herziening 2-1988'

Artikel 19, lid 2 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Zelhem, Michelstraat 30, functieverandering en splitsing van een voormalige agrarische
dienstwoning naar 2 burgerwoningen, geldend bestemmingsplan 'Buitengebied Zelhem,
herziening 2-1988'
De ontwerpbesluiten (artikel 17 en artikel 19, lid 2) en de daarop betrekking hebbende stukken
liggen van 8 maart t/m 18 april 2007 tijdens openingstijden voor een ieder ter inzage in het
gemeentekantoor bij de afdeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling. Bent u op de
genoemde tijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken
met een van de medewerkers van deze afdeling, tel. (0575) 75 02 50.

Artikel 19, lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Olburgen, Zandweide 16, vrijstelling om een woning te mogen uitbreiden. Het betreft een
vrijstelling van de planvoorschriften van het geldende bestemmingsplan 'Olburgen 1994'
Het ontwerpbesluit ligt vanaf 8 maart t/m 18 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.
Zienswijze indienen?
Gedurende de genoemde termijnen kan een ieder schriftelijk of mondeling een gemotiveerde
zienswijze over bovengenoemde vrijstellingen naar voren brengen. Uw schriftelijke zienswijze
kunt u richten aan b en w. Voor een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de
afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving of Ruimtelijke en economische ontwikkeling.

Verleende vrijstellingen (niet in samenhang met bouwvergunning)

Lichte bouwvergunningen
Verzonden op 1 maart 2007:
• Zelhem, Haitinkweg 10, veranderen en uitbreiden woning, verleend met vrijstelling op grond
van artikel 19, lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening

Reguliere bouwvergunningen
Verzonden op 26 februari 2007:
• Vorden, Wiersserallee 7, verbouwen bouwhuis tot logiesgebouw, verleend met vrijstelling op
grond van artikel 19, lid 1 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
Verzonden op 27 februari 2007:
• Hengelo Gld., Antinkweg 3, gedeeltelijk vernieuwen en vergroten woning
• Hengelo Gld., Vordenseweg 80a, veranderen vakantiewoning, verleend met toepassing van
artikel 50, lid 4 van de Woningwet/doorbreken aanhoudingsplicht Reconstructieplan
Achterhoek en Liemers
• Vorden, Lindeseweg 9a, inpandig verbouwen woning
• Vorden, Wiersserallee 11, inpandig verbouwen boerderij, verleend met vrijstelling op grond
van artikel 19, lid 1 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening

Rijksmonumentenvergunningen
Verzonden op 2 maart 2007:
• Vorden, De Horsterkamp 8, historische buitenplaats Vorden, voor het amoveren van een oudeen de aanleg van een nieuwe parkeerplaats
• Vorden, Wildenborchseweg 20, historische buitenplaats De Wildenborch, voor de aanleg van
een zwembad

Drank- en Horecawet (art. 3)
Verzonden op 28 februari 2007:
• Hengelo Gld., vergunning verleend aan mevrouw M.H. Lengton-de Jongh, voor het uitoefenen
van een horecabedrijf in de inrichting op Vierblokkenweg 1

Ontheffingen verbranden afvalstoffen (art. 10.63 Wm en art. 5.5.1 en
art. 5.4.1 APV)
Verzonden op 6 maart 2007 voor:
• Doetinchem, Salemate 46, voor verbranding nabij de Zelledijk 1 in Hengelo Gld.
• Drempt, Veenweg 10, voor verbranding nabij de Veenweg 10
• Halle, Halle-Heideweg 8, voor verbranding nabij de Halle-Heideweg 8
• Halle, Lankersestraat 5, voor verbranding nabij de Lankersestraat 5
• Halle, Pausendijk 3a, voor verbranding nabij de Pausendijk 3a
• Hengelo Gld., Bargelsdijk 1a, voor verbranding nabij de Bargelsdijk 1a
• Hengelo Gld., Lankhorsterstraat 15, voor verbranding nabij de Lankhorsterstraat 15
• Hengelo Gld., Wichmondseweg 49, voor verbranding nabij de Wichmondseweg 49
• Steenderen, Covikseweg 19, voor verbranding nabij de Covikseweg 19
• Vierakker, Koekoekstraat 9, voor verbranding nabij de Koekoekstraat 9
• Vorden, Reeoordweg 2a, voor verbranding nabij de Reeoordweg 2a
• Zelhem, Banninkstraat 5, voor verbranding nabij de Banninkstraat 5
• Zelhem, Boeninksteeg 3a, voor verbranding nabij de Enkweg
• Zelhem, Keijenborgseweg 6, voor verbranding nabij de Keijenborgseweg 6

Vrijstelling artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening

Kapvergunningen

Verzonden op 1 maart 2007:
• Steenderen, Dr. A. Ariënsstraat 44-44a, voor het gebruik van een agrarische schuur voor de
opslag van materialen ten behoeve van een installatiebedrijf, met uitzondering van de opslag
van de opslag van gevaarlijke ontplofbare stoffen, afvalstoffen en stoffen die geurhinder kunnen veroorzaken, geldend bestemmingsplan 'Buitengebied Steenderen 1993'

Verzonden op 2 maart 2007:
• Hengelo Gld., Memelinkdijk 4, vellen van één eik, geen herplantplicht
• Hengelo Gld., Sint Michielstraat, vellen van vier trompetbomen, herplant verplicht: vier bomen
naar keuze
• Hengelo Gld., Stellingweg 4, vellen van 1.900 m2 bos ten behoeve van het creëren van een mantelzone, uitloopplicht
• Hengelo Gld., Varsselseweg 40, vellen van 940 m2 bos ten behoeve van het creëren van een
mantelzone, herplant verplicht: 940 m2 inheems bosplantsoen
• Toldijk, Hoogstraat 38, vellen van drie populieren, geen herplantplicht
• Vorden, Hamelandweg 15, vellen van elf dennen, herplant verplicht: vijf bomen naar keuze
• Vorden, Kostedeweg 11, vellen van vier inlandse eiken, herplant verplicht: vier inlandse eiken
• Vorden, Mosselseweg 12, vellen van drie berken, herplant verplicht: één rode beuk
• Wichmond, Lankhorsterstraat 28, vellen van diverse bomen, herplant verplicht: acht beuken,
eiken of essen

Mogelijkheden voor bezwaar
Tegen dit besluit kan een belanghebbende binnen zes weken na de dag van bekendmaking van
dit besluit aan aanvrager, schriftelijk een (gemotiveerd) bezwaarschrift indienen bij b en w. Het
besluit treedt na bekendmaking in werking. Het bezwaarschrift heeft geen schorsende werking.
Als er naar uw mening spoedeisende belangen aanwezig zijn en u hebt een bezwaarschrift
ingediend, kan om een voorlopige voorziening bij de voorzieningenrechter van de
Arrondissementsrechtbank Zutphen, sector bestuursrecht, Postbus 205, 7200 AE Zutphen,
worden verzocht. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.

Openbare bekendmakingen - vervolg

• Zelhem, De Maccabae 10, vellen van vier Amerikaanse eiken, geen herplantplicht
• Zelhem, Stikkenweg, voor 1.400 m2 bos ten behoeve van het creëren van een mantelzone,
uitloopplicht

schrift ingediend, kan om een voorlopige voorziening bij de voorzieningenrechter van de
Arrondissementsrechtbank Zutphen, sector bestuursrecht, Postbus 205, 7200 AE Zutphen,
worden verzocht. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.

Ontheffing artikel 8, lid 2 onderdeel a van de Wet op de
openluchtrecreatie

Goedgekeurd bestemmingsplan 'Bultensweg ongenummerd en
Heidenhoekweg 3, Zelhem'

Verzonden op 20 februari 2007:
• Zelhem, voor het houden van een kleinschalig kampeerterrein op het perceel Michelstraat 10
is aan de heer R. de Vrught ontheffing verleend. De ontheffing is geldig tot 1 januari 2008, het
moment waarop de intrekking van de Wet op de openluchtrecreatie plaatsvindt. Op basis van
de ontheffing mogen op het kampeerterrein maximaal 15 kampeermiddelen worden geplaatst.
Het betreft voortzetting van een bestaande situatie

Gedeputeerde Staten van Gelderland hebben op 27 februari 2007 het bestemmingsplan
'Bultenseweg ongenummerd en Heidenhoekweg 3' goedgekeurd.

Gehandicaptenparkeerplaatsen

Bij de afdeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling liggen vanaf 6 maart t/m 17 april 2007
ter inzage de besluiten tot toewijzing van een gehandicaptenparkeerplaats voor:
• Halle, Haverstraat 9, mevrouw Mateman- Lettink
• Zelhem, Zinniastraat 29, mevrouw Mijnsbergen

Tijdelijke verkeersmaatregelen

• Baak, in verband met een paasvuur op 8 april 2007, worden de Bontekoeweg en de ZutphenEmmerikseweg vanaf de Zutphen-Emmerikseweg tot voorbij de paasweide op 8 april 2007 van
17.00 tot 24.00 uur afgesloten voor alle verkeer, behalve bestemmingsverkeer. Ook geldt een
snelheidsbeperking op de Zutphen-Emmerikseweg (N314) tussen de bebouwde kom van Baak
en de brug over de Baakse Beek op dat tijdstip en geldt hier een inhaalverbod
• Hengelo Gld., voor de broodweging op de Muldersfluite op 17 mei 2007 is de Zelhemseweg
tussen de Olde Kaste en de Kroezerijweg van 12.00 tot 16.30 uur afgesloten voor alle verkeer,
behalve bestemmingsverkeer. Ook geldt een parkeerverbod op dat tijdstip op de Zelhemseweg
tussen de Beijerinkdijk en de Olde Kaste, de Zelhemseweg tussen De Dunsborg en de Heerinkdijk, de Sletterinkdijk tussen de Zelhemseweg en de Beijerinkweg, de Olde Kaste in Keijenborg
tussen de Zelhemseweg en de Enkweg en de Kroezerijweg in Keijenborg tussen de Zelhemseweg en de Jebbinkweg
• Zelhem, op de Everhardinkweg, de Aaltenseweg tussen de Varsselsestraat en de Roessinkweg
en de Varsselsestraat tussen de Hengeloseweg en de Aaltenseweg geldt van 16 t/m 18 maart
2007 een parkeerverbod

Straatnaamgeving

Besluit van 14 februari 2007:
• Zelhem, op grond van de 'Verordening naamgeving en nummering gemeente Bronckhorst', is
aan het hofje gelegen aan de Dr. Grashuisstraat (toegangsweg tussen de nummers 17 en 19)
de naam Lemkesbeumken toegekend
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) Publiekszaken (straatnaamgeving), Ruimtelijke en economische ontwikkeling (gehandicaptenparkeerplaats en rijksmonumentenvergunning) 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.

Welstandsnota

Op 27 februari jl. stemden b en w in met de nieuwe Welstandsnota Bronckhorst. Wettelijk is
bepaald dat een gemeente een Welstandsnota moet vaststellen met criteria voor (de welstandscommissie bij) de beoordeling van bouwplannen. Tot op heden is uitgegaan van de nota's van de
vijf oude gemeenten.

De nieuwe Welstandsnota Bronckhorst ligt vanaf 7 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 95.

Het plan heeft betrekking op de realisatie van een woonzorgaccommodatie voor verstandelijk
gehandicapten en senioren alsmede natuurontwikkeling nabij de huidige zorgboerderij de Hols
en de Twisselt aan de Bultensweg in Zelhem. In samenhang met dit plan worden de agrarische
bedrijfsgebouwen aan de Heidenhoekweg 3 in Zelhem gesaneerd en wordt de bestaande woning
bestemd als burgerwoning.
Het besluit van Gedeputeerde Staten en het bestemmingsplan liggen van 8 maart t/m 18 april
2007 tijdens openingstijden voor een ieder ter inzage in het gemeentekantoor bij de afdeling
Ruimtelijke en economische ontwikkeling. Bent u op de genoemde tijden niet in de gelegenheid
de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken met een van de medewerkers van de
afdeling, tel. (0575) 75 03 70.
Een belanghebbende die tijdig bedenkingen bij Gedeputeerde Staten heeft ingebracht, alsmede
een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij geen bedenkingen
heeft ingebracht, kan gedurende de termijn van ter inzagelegging beroep instellen tegen het
goedkeuringsbesluit bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019,
2500 AE 's-Gravenhage.
Het besluit van Gedeputeerde Staten treedt daags na afloop van de beroepstermijn in werking.
Het beroepschrift heeft geen schorsende werking. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek
om voorlopige voorziening is ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van
de Raad van State, treedt het besluit niet in werking voordat op het verzoek is beslist.

Onherroepelijk bestemmingsplan Keppelseweg 40 en Groeneweg 9-11,
Hummelo
Het bestemmingsplan 'Keppelseweg 40 en Groeneweg 9-11' is onherroepelijk geworden.
Het plan heeft betrekking op:
• Hummelo, Groeneweg 9-11, waar in ruil voor de beëindiging van een agrarisch bedrijf en de
sloop van de bedrijfsgebouwen een (extra) woning kan worden gebouwd en
• Hummelo, Keppelseweg 40, in verband met de bouw van twee vrijstaande woningen ter
vervanging van de bedrijfsbebouwing van voorheen Zandewierde.
Het onherroepelijke bestemmingsplan ligt tijdens openingstijden voor een ieder ter inzage in het
gemeentekantoor bij de afdeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling. Bent u op de
genoemde tijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken
met een van de medewerkers van de afdeling, tel. (0575) 75 03 70.
Aangezien het plan onherroepelijk is, bestaat er geen mogelijkheid meer tot het indienen van een
reactie.

Wet milieubeheer
Melding (art. 8.19 Wm)
Bij de afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving in het gemeentekantoor ligt tijdens de
openingstijden gedurende zes weken na verzending ter inzage de verklaring tot acceptatie van
een melding op grond van artikel 8.19, lid 2 onder b van de Wet milieubeheer van:
• Drempt, H. Remmelinkweg 7a, een uitbreiding van een opslagruimte bij hondenpension
Deze verklaring is op 6 maart 2007 verzonden.
De wijziging is niet in overeenstemming met de voor de inrichting verleende vergunning of de
daaraan verbonden beperkingen en voorschriften. Deze leiden evenwel niet tot andere of grotere
nadelige gevolgen voor het milieu, die de inrichting ingevolge de vergunning en de daaraan
verbonden beperkingen en voorschriften mag veroorzaken.
De verandering leidt niet tot een andere inrichting dan waarvoor vergunning is verleend en geven
geen aanleiding tot toepassing van de artikelen 8.22, 8.23 of 8.25 van de Wet milieubeheer.
Bezwaar indienen?
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij b en w.
De termijn van zes weken begint de dag na de verzending van dit besluit. Bezwaarschriften
worden voorgelegd aan de Commissie van advies voor bezwaarschriften van de gemeente. Een
bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Om de inwerkingtreding van het besluit en de
gevolgen daarvan op te schorten kan om een voorlopige voorziening worden verzocht. Gelijk met
het indienen van een bezwaarschrift kunt u bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak
van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage verzoeken om een voorlopige
voorziening.

Meldingen (art. 8.41, lid 4 Wm)

Bestemmingsplannen
Voorbereidingsbesluit 'Wassinkbrinkweg/hoek Kruisbergseweg,
Zelhem'
De gemeenteraad van Bronckhorst heeft op 22 februari 2007 besloten een herziening van het bestemmingsplan 'Buitengebied herziening 2-1988' voor te bereiden. Het voorbereidingsbesluit
heeft betrekking op percelen gelegen aan/nabij de Wassinkbrinkweg/hoek Kruisbergseweg in
Zelhem voor de vestiging van een groenrecyclingbedrijf.
Het besluit met bijbehorende kaart ligt tijdens de openingstijden voor een ieder ter inzage in het
gemeentekantoor bij de afdeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling. Bent u op de genoemde tijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken met
een van de medewerkers van de afdeling, tel. (0575) 75 03 70.
Mogelijkheden voor bezwaar
Tegen dit besluit kan een belanghebbende binnen zes weken na de dag van bekendmaking van
dit besluit aan aanvrager, schriftelijk een (gemotiveerd) bezwaarschrift indienen bij de gemeenteraad. Het besluit treedt na bekendmaking in werking. Het bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Als er naar uw mening spoedeisende belangen aanwezig zijn en u hebt een bezwaar-

Bij de afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving in het gemeentekantoor liggen van 8
maart t/m 18 april 2007 tijdens de openingstijden de volgende meldingen op grond van artikel
8.41 Wet milieubeheer ter inzage:
• Zelhem, Burg. Langmanweg 1a, voor het van toepassing worden van het Besluit opslag- en
transportbedrijven milieubeheer op een reeds aanwezig bedrijf
• Zelhem, Kruisbergseweg 52a, voor het vervangen van een kapschuur bij een melkrundveehouderij waarvoor het Besluit Landbouw milieubeheer van toepassing is
Dit houdt in dat deze inrichtingen cq. wijzigingen van de inrichtingen in de zin van de Wet
milieubeheer niet onder de vergunningplicht van de Wet milieubeheer valt. Wel moeten de
inrichtingen voldoen aan de algemene voorschriften, die aan bovengenoemde besluiten zijn
verbonden.

Besluiten (art. 8.1/8.4 Wm en art. 3:28 Awb)
Bij de afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving in het gemeentekantoor liggen van
8 maart t/m 18 april 2007 tijdens de openingstijden de volgende besluiten ter inzage:
• Vorden, Lindeseweg 16, een nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning voor een
pluimveehouderij
• Vorden, Lindeseweg 17, een nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning voor een
rundveehouderij

Openbare bekendmakingen - vervolg

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

Beroep tegen deze besluiten kan worden ingesteld door:
a.de betrokken adviseurs die over de ontwerpbesluiten hebben geadviseerd
b.belanghebbenden, die tegen de ontwerpbesluiten tijdig zienswijzen hebben ingebracht
c. degenen die zienswijzen hebben tegen eventuele wijzigingen in de besluiten ten opzichte van
de ontwerpbesluiten
d.enige belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest tijdig zienswijzen in te brengen.

Een beroepschrift moet binnen zes weken na de datum van terinzagelegging worden ingediend
bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA
's-Gravenhage en wel vóór 19 april 2007.

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

Mandaatbesluit gemeente Bronckhorst

Ondermandaat

Grote Prijs van Vorden op vrijdag 20 juli:

Inschrijving van start

Met deze besluiten hebben de afdelingshoofden een reeks aan hem gemandateerde bevoegdheden ondergemandateerd aan de onder zijn verantwoordelijkheid werkzame medewerkers.
De ondermandaatbesluiten voor de afdelingen Bestuurs- en management ondersteuning,
Publiekszaken en Werk, inkomen en zorg, Facilitaire ondersteuning, Ruimtelijke en economische ontwikkeling, Openbare werken en Veiligheid, vergunning en handhaving treden in
werking op de dag na bekendmaking van dit besluit.
Ter inzage
Het mandaatbesluit, de volmacht en machtiging, alsmede de ondermandaatbesluiten liggen
voor een ieder kosteloos ter inzage bij de afdeling Bestuurs en- managementondersteuning in
het gemeentekantoor en zijn tegen betaling van de kosten verkrijgbaar. Hier kunt u ook meer
informatie krijgen.

Verordening Wet Inburgering 2007

B en w en de burgemeester maken bekend dat zij ieder voorzover het hun, dan wel zijn
bevoegdheid betreft, in de vergadering van 27 februari 2007 het besluit mandaat, volmacht en
machtiging van 31 mei 2005 en de wijzigingsmandaatbesluiten van 13 september en 1 november 2005 en
5 september 2006 hebben ingetrokken en het besluit mandaat, volmacht en machtiging 2007
hebben vastgesteld. Met dit besluit hebben b en w en de burgemeester een reeks bevoegdheden aangewezen die namens hen door medewerkers van de gemeente kunnen worden uitgevoerd. Het besluit mandaat, volmacht en machtiging 2007 treedt in werking op de dag na
bekendmaking.

B en w maken bekend dat het afdelingshoofd van de afdelingen
• Bestuurs- en management ondersteuning (BMO)

• Publiekszaken (Puza)
• Werk, inkomen en zorg (WIZ)
• Ruimtelijke en economische ontwikkeling (REO)
• Openbare werken (OW)
• Facilitaire ondersteuning (FO)
• Bouwen en milieu (BM) en Openbare orde en veiligheid (OOV)
bij besluit van 28 februari 2007 (BMO, FO, REO, Puza en WIZ), 1 maart 2007 (OW) en 2 maart
2007 (BM en OOV) het ondermandaatbesluit van deze afdelingen hebben ingetrokken en een
nieuw ondermandaatbesluit voor deze afdelingen hebben vastgesteld. De afdelingen BM en
OOV zijn inmiddels samengevoegd tot de nieuwe afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving.
Ook hiervoor geldt een nieuw ondermandaatbesluit per 2 maart 2007.

Op 22 februari 2007 heeft de gemeenteraad de 'Verordening Wet Inburgering' (WI) gemeente
Bronkhorst 2007' vastgesteld en de beleidsnotitie 'Inburgering 2007' voor kennisgeving aangenomen.
De nieuwe verordening vervangt de oude verordening op grond van de Wet Inburgering nieuwkomers (WIN). Onder de nieuwe verordening vallen ook 'oudkomers', die in veel gevallen evenals 'nieuwkomers' verplicht worden inburgeringscursussen te volgen om snelle integratie in de
Nederlandse samenleving te bevorderen.
Beide stukken liggen gedurende zes weken ter inzage op de afdeling Werk, en inkomen zorg
en zijn tegen betaling verkrijgbaar. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer
E. Höfkes van de afdeling Werk, inkomen en zorg, tel. (0575) 75 02 50.

Collecte Reumafonds van start in uw regio
Ruim 60.000 vrijwilligers gaan van 11 tot en met 17
maart met een collectebus langs de deur om geld in
te zamelen voor de reumabestrijding. Dat is hard
nodig, zeker nu uit onderzoek in samenwerking
met TNO blijkt, dat reuma een ‘volksepidemie’
dreigt te worden. Eén op de vijf mensen in Nederland boven de 20 jaar heeft last van een vorm van
reuma.
Tot nu toe is aangenomen
dat er ruim 1,5 miljoen
Jachthondenschool
“Banninkhof” in Hengelo
begint weer met nieuwe
trainingen.
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.

mensen één of meerdere
vormen van reuma, inclusief artrose hebben. Uit de
nieuwe cijfers blijkt dat
het maar liefst 2,3 miljoen
mensen zijn boven de 20
jaar. Daarvan hebben 1,3
miljoen mensen last van
artrose of slijtage.
Reuma is niet één ziekte,
maar een verzamelnaam
voor ruim honderd verschillende aandoeningen
aan spieren en gewrichten.

Het reumafonds is al tachtig jaar dé fondsenwerver
voor de bestrijding van
reuma in Nederland.

Hardsteen dorpels

De inschrijving voor de Grote Prijs van Vorden is van start gegaan. Bands uit de
hele regio kunnen zich opgeven via de website van organisator Kas Bendjen. De
Grote Prijs van Vorden vindt plaats op vrijdag 20 juli.
Op de vrijdagavond van de zomerfeesten
houdt dialectband Kas Bendjen al een
aantal jaren met groot succes de Grote
Prijs van Vorden. Er kunnen wederom
vijf bands meedoen aan het festival. Bij
de selectie houdt organisator Kas Bendjen rekening met het genre van de band.
"Er moet wel een beetje afwisseling. Het
publiek zit niet te wachten op vijf keer
Normaal", aldus manager Freddy Hogendoorn van Kas Bendjen. Bassist Ard
Schouten: "Het is echt een gezellig festival waar elk jaar steeds meer bezoekers
op af komen. En voor de bands is meedoen belangrijker dan winnen. Ze strij-

den om een hand vol roem!"
Bands die gelnteresseerd zijn om op vrijdag 20 juli in de waarschijnlijk volle
feesttent van Hotel Bakker op te treden
kunnen zich opgeven via de website
www.kasbendjen.nl. Belangrijk is om
even een korte biografie mee te sturen.
Verder laat Kas Benden weten dat het BabyBiggenMealBal dat de band jaarlijks in
augustus organiseert ditmaal niet op vrijdag maar op zaterdag plaatsvindt. "De zaterdag lijkt ons een geschiktere dag dan
de vrijdag", aldus manager Freddy Hogendoorn. De eerstkomende editie vindt
plaats op zaterdag 11 augustus.

à contant + RDW-vrijwaring

André Boschker

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

Spalstraat 3 • Hengelo (G)

Zaterdag 10 maart

Zaterdag
10 maart

In café Classic Party
met zangeres
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Spalstraat 3 • Hengelo (G)

Vloer- en wandtegels

Zanger Nick te Lindert van Empire Circle die vorig jaar de Grote Prijs van Vorden won.

TE KOOP GEVRAAGD
Alle merken en bouwjaren

Grafmonumenten
www.schoot-natuursteen.nl

DOETINCHEM, Fabriekstraat 18, (0314) 34 00 54

REPARATIE EN VERKOOP VAN ALLE MERKEN
TUIN-/ PARKMACHINES EN ZAGEN.
OOK VOOR WINTERBEURTEN.
TEVENS SLIJPEN VAN VEESCHEERMESSEN.
Geopend: Dinsdag t/m vrijdag van 08.30 tot 18.00 uur.
Zaterdag van 08.30 tot 16.00 uur.
Of na telefonische afspraak.

Tel./fax
Mobiel

: 0575 - 46 22 21
: 06 - 50 67 60 24

Olde Kaste 6a
Keijenborg

Bouw-, klus- en onderhoudsbedrijf

Jan Ankersmit
Toldijk
Gespecialiseerd in:
• metselwerk • aanbouw • verbouwingen •
tegelwerken • stucwerken • straatwerken.

Zutphen Emmerikseweg 22, 7227 DM Toldijk,
Tel. (0575) 45 14 65

NIEUWE EN GEBRUIKTE KACHELS

• houtkachels • gaskachels • speksteenkachels • pelletkachels
Zondag 11 maart extra geopend van 10.00-16.00 uur
Open elke zaterdag van 9.00-16.00 uur
of op afspraak: 06-17 236 100

www.hetkacheltje.nl
Vincent Spiegelenberg
Oude Zutphenseweg 5a, 7251 JP Vorden

Martine Hair + Beautysalon aanwezig bij presentatie Roll-Over Bronckhorst: ook in 2007!
Voor het derde opeenvolgende jaar or- vanaf dorpshuis D'n Draejer in Velsnieuwe Haarmodelijn voorjaar 2007: Style
ganiseert de regionale Zonnebloemaf- wijk en op zaterdagmiddag 12 mei tusdeling IJsselstreek een wandeldriedaagse voor gebruikers van rolstoel en
scootmobiel. Dit jaar op donderdag
10, vrijdag 11 en zaterdag 12 mei. Op
10 mei wordt tussen 18.30 en 19.00 gestart vanaf sporthal de Lankhorst in
Wichmond, op 11 mei op dezelfde tijd

sen 14.00 en 14.30 vindt de start plaats
bij sporthal 't Jebbink in Vorden.

Start to run

energie krijgt en minder snel moe
wordt. Ook krijg je meer zelfvertrouwen krijgt doordat je ontdekt dat je
veel meer aankan dan je vooraf dacht
en een betere gezondheid krijgt, doordat je beter slaapt. Samen met een
sterker hart, longen en spieren.
Elke training bestaat uit theorie en ongeveer een uur praktijk. In het praktijkgedeelte zit een warming-up en
een cooling-down. Na afloop krijgen
de deelnemers een schema waarin
ook het 'huiswerk' is opgenomen. De
zesde en afsluitende les is een testloop. De theorie omvat items over gezond bewegen, waar je op moet letten
als je schoeisel of kleding aanschaft,
wat er gebeurt in je lijf en alles over gezond eten en drinken.

Powered by atletiekunie
Voor de 2e keer in Vorden bij
Run2dayrunners Vorden. Starttijd
10:45 uur bij de Sporthal aan 't Jebbink. Snel afvallen en een betere
conditie! Wie wil dat nu niet? Iedereen toch?
Op 17 maart aanstaande beginnen er
op circa 120 locaties weer duizenden
mensen te werken aan een gezond lijf.
Hoe krijg ik het en hoe houd ik het?
Een vraag die al velen eerder stelden
en zelf beantwoordden door te gaan
hardlopen. Onder leiding van de enthousiaste en deskundige trainers van
Start to Run. In heel Nederland, en zeker ook bij jou in de buurt word je dan
geleerd hoe je op een gezonde en leuke manier kan leren hardlopen zonder dat je onmiddellijk geblesseerd
raakt of begint op een niveau wat je
nog niet aan kan.
Op 20 februari jl. werd door de ANKO i.s.m. de Gezamenlijke Nederlandse
Kappers de nieuwe haarmodelijn gepresenteerd voor een select gezelschap Nederlandse Topkappers. Martine Hair + Beautysalon behoorde
ook tot de genodigden. Exclusieve locatie: De nieuwe haarmodelijn werd
gepresenteerd in een James Bond achtige omgeving: namelijk in de showroom van autobedrijf Hessing te Utrecht, u kent het wel de garage in de
geluidswal aan de A12. Tussen de Bentley’s-Bugatti’s-Lamborghini’s-Lotussen-Masserati’s en Rolls-Royces stond in de Rolls-Royce zaal een podium
opgesteld waarop de nieuwe haarmodelijn werd gepresenteerd door 2 Nederlandse Topkappers: Patrick Kalle en Richard Jordan. Speciale aandacht was er dit keer voor de Mannen. Voor het eerst sinds jaren is er weer
een erg mooie en veelzijdige MannenHaarModelijn ontwikkelt. Eerlijkheid gebied te zeggen dat ook de nieuwe Rolls-Royce Phantom (verkooprijs € 561.000,--) veel aandacht trok.
STYLE
Deze zomer gaan de kapsels naar een
rijker gestileerde vorm. Meer frisse en
heldere looks werden op de catwalks
getoond. De pony is een nieuw accent
in de Haarlijn voorjaar-zomer 2007.
Deze wordt gevarieerd in losse lokken
en rijk, volle lokpartijen. 'Style" laat
drie sferen zien: Future Romance,
Sport Couture en Twisted Colours. Rijkelijke stylingvariaties die je stileert
naar behoefte, gelegenheid en locatie.
Kapsels met style, bieden ruimte om
te variëren. Opvallend voor aankomend seizoen is de aanwezigheid van
goudtinten. Deze kleur zie je terug in
alle kleurlagen van goudbruin tot
goudblond. De effecten tussen de
kleuren zijn minimaal, maar voldoende om een luxe contrast in het haar te
weerspiegelen. Ook zit er in deze lijn
veel lichte tinten en poederkleuren.
FUTURE ROMANCE
Bij dit thema zie je invloeden uit het
hedendaagse Japan. Deze stijl toont

naast diverse kleuren, de paletten van
witte, beige en softpastels. De sfeer
zien we terug in laagjes, romatische
prints, ruches en knoopjes. Het haar
kenmerkt zich door golven die afgewisseld worden met steile partijen. Alles tot in perfectie gestileerd! Een opvallend accent in deze sfeer zijn de
zware lokpartijen. Dit geldt voor zowel de dames als de heren. Daarbij zie
je de bob veelvuldig terug in verschillende lengtes. Deze verloopt vloeiend
en de punten van het haar worden geëffileerd, waardoor het haar een rustige beweging krijgt. 'Tools' zoals een
krul- en stijltang zijn een 'must' in dit
thema om het gewenste effect te creëren.
SPORT COUTURE
Haute Couture-invloeden met sportieve accenten zie je deze zomer veelvuldig terug. Sport meets Couture! De
sfeer kenmerkt zich vooral door disproportie. Dit zien we terug in de kapsels met een duidelijke lijnvariatie.

Hoekige en zachte lijnen wisselen elkaar af en het haar wordt comfortabel
gestyled. Het geheel heeft een frisse,
cleane en sportieve uitsraling. En de
kleding? Bij 'Sport Couture' zien we
oversized sportjacks met ultrastrakke
smalle broeken of omgekeerd. Ook
zijn de-te-wijde- mouwen en de-te-wijde broekspijpen het toonbeeld 'On the
street'. Alles is in evenwicht, maar samen vomt het een mooi, innoverend
en interessant geheel.
TWISTED COLOURS
De stylingvariatie Twisted Colours is
gelnspireerd op de jaren 70- en 80trend, die zich het afgelopen jaar
heeft ingezet. Het mag speels en lekker swingend zijn! We zien veel spannende kleurencombinaties en spectaculair gecombineerde ensembles terugkomen.
Het haar heeft volume met losse texturen. Afwisselende technieken die in
dit thema worden toegepast, zorgen
voor een extra speels effect. Het kapsel
wordt geknipt in diverse vlakken, welke wel of niet op elkaar aansluiten.
Hierdoor ontstaat extra contrast met
veel volume. Kleuren zijn een terugkomende reflectie van verschillende tinten en worden harmonieus of contrasterend afgewisseld. Het haar heeft een
sexy en opvallende uitstraling!
Martine Hair + Beautysalon is al helemaal klaar voor de nieuwe voorjaar/
zomer 2007 haarmodelijn: STYLE !!!
Sint Michielsstraat 2B, 7255 AP Hengelo Gld., tel. (0575) 46 57 15.

Agrarische bijeenkomst
'Met Melk Meer Markt'
Maandag 12 maart organiseert het Agrarisch Team van de Rabobank een
informatiebijeenkomst voor haar agrarische ondernemers rondom de
Rabobank sectorvisie 'Met Melk Meer Markt'. Tijdens deze avond komen
de strategische keuzes van melkveehouders aan de orde.
Voor de Nederlandse melkveehouderij
breken nieuwe tijden aan. De veehouder gaat de confrontatie met de mondiale zuivelmarkt aan. De bescherming van de EU met prijsondersteuning en invoerheffingen brokkelt af.
Dit mondt uit in afschaffing van de
melkquotering in 2015. De eerste spreker van de avond is Bart Geertsema,
sectormanager Melkveehouderij van
Rabobank Nederland. Hij zal ingaan
op de strategische keuzes in de sector-

visie "Met Melk Meer Markt".
Jacques van Outryve uit België is een
veelzijdige landbouwjournalist en
nauw betrokken bij ontwikkelingen
in de Europese landbouwpolitiek.
Als geanimeerd spreker zal hij op eigen wijze visie geven op het Europese
landbouwbeleid en de gevolgen voor
de melkveehouderij.
In het tweede deel van de avond wordt
onder leiding van Mark Geessink, ei-

genaar van een interim-management
bureau, een discussie gehouden met
een forum. Dit forum bestaat uit de
gastsprekers aangevuld met Jan Kottelenberg, melkveehouder en wethouder van de gemeente Lochem en Bert
Groot Wesseldijk, manager Agrarisch
Team Rabobank.
De bijeenkomst vindt plaats bij Uitgaanscentrum Witkamp, Dorpsstraat
8 te Laren (Gld.). De ontvangst is vanaf
19.30 uur en het programma begint
om 20.00 uur. Belangstellenden die
geen persoonlijke uitnodiging hebben
ontvangen, kunnen zich melden bij
het Agrarisch Team van de Rabobank,
tel. (0575) 558 558.

DE TRAININGEN
Op zes achtereenvolgende zaterdagen
leren de trainers van Start to Run dat
hardlopen leuk is. Na die zes weken
loop je 20 minuten of 3 km achter elkaar hard. Hoe dat kan? Door een gevarieerd oefeningenprogramma dat
voor het beginnersniveau is ontwikkeld, waarin je snel veel calorieën verbruikt, (waardoor je dus afvalt), meer

Vorig jaar waren er ongeveer 400 wandelaars en was het af en toe slecht
weer. Dit jaar hoopt de organisatie op
nog meer deelnemers en goed weer.

INSCHRIJVEN EN KOSTEN
Samenvattend is het dus een programma gemaakt voor hen die het altijd al
wilden maar er om wat voor reden er
niet toe kwamen, maar ook voor hen
die al hardlopen maar net dat stapje
meer willen. En echt bereikbaar voor
iedereen.
Schrijf je dus nu in als je lijf je lief is via
www.starttorun.nl en zoek de Start to
Run locatie bij jou in de buurt! Er
wordt getraind op 17, 24 en 31 maart
en 7, 14 en 21 april 2007. Dus Run2dayrunners Vorden. Starttijd 10:45 uur bij
de Sporthal aan 't Jebbink.
Voor meer info (0575) 55 28 27
of tenhave@beweegt.nl
of run2dayrunnersvorden.web-log.nl

Luci Bartel verzorgt individueleen relatiebegeleiding
Lucie Bartel woont sinds 3 jaar in
Vorden en is werkzaam als coach,
trainer en mediator. Daarnaast
volgt ze een opleiding aan de
School voor Zijnsoriëntatie in
Utrecht. De visie van deze school is
gebaseerd op de verworvenheden
van de westerse psychotherapie en
het Tibetaanse Boeddhisme. Zijnssgeoriënteerde begeleiding is een
aanbod voor mensen, die gelnspireerd willen leven en werken: je
leert zien wie je bent en wat je wilt
in relatie met anderen.
MET WIE WERKT ZE?
Met jongeren, volwassenen en ouderen.
WAAR KAN HET OVER GAAN?
• U loopt regelmatig tegen dezelfde
dingen aan
• Gebrek aan zingeving; u denkt "is
dit het nou?"
• U bent zich ervan bewust dat er
meer is, dat u grootser bent dan u
nu laat zien
• U wilt meer zicht krijgen op uw persoonlijke structuur, hoe u omgaat
met wat u raakt, boos maakt, verdrietig maakt.
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dr ukkerij Weevers
Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden
Tel. (0575) 55 10 10 • Fax (0575) 55 10 86

OOK KAN HET ZIJN DAT
• Werk of school niet lekker loopt
• Een relatie vastloopt
• Het opvoeden van uw kinderen van
alles bij u of bij u en uw partner teweeg brengt
• Dat u niet weet wat u wilt en kunt.

HOE WERKT ZE?
De begeleiding die ze geeft is erop gericht dat u weer gaat zien dat u zelf
aan het roer staat in uw leven. Ze biedt
individuele en relatiebegeleiding aan
in sessies van een uur; de begeleiding
vindt plaats in Vorden. Ik ben lid van
de beroepsvereniging voor Zijnsgeoriënteerd Begeleiders. Voor meer informatie kan men kijken op www.zijnsorientatie.nl en www.lbartel.nl of contact opnemen met Lucie Bartel, Vennemansweg 2, 7251 HX Vorden, tel.
(0575) 55 65 39 of (06) 53 62 71 92,
info@lbartel.nl Zie volgende week de
advertentie in weekblad Contact.

Veiling

Op zaterdag 24 maart a.s. houdt de
Stichting Veilingcommissie Vorden
weer een veiling. Locatie: rest. De Herberg, Dorpsstraat 10 te Vorden. Aanvang 19.00 uur. Er zijn weer vele mooie
artikelen bij elkaar gezocht, waaronder vele bijzondere schilderijen, klokken, antiek meubilair en andere curiosa. 's Middags van 14.00 tot 17.30 uur
bestaat de mogelijkheid om de te veilen artikelen te komen bekijken. Er is
vanaf 1 maart een catalogus te verkrijgen op de volgende adressen: De Herberg, Dorpsstraat 10, het VVV-kantoor,
Kerkstraat 1 en de Bibliotheek, Dorpsstraat 5, Rabobank allen te Vorden. In
deze catalogus staan de te veilen goederen op nummer vermeldt, uiteraard
ook 's middags en 's avonds aan de zaal
zijn deze boekjes te verkrijgen. Tevens
wordt er een verloting gehouden. De
opbrengst van deze veiling is bestemd
voor de restauatie van de monumentale 14e eeuwse Vordense Dorpskerk.
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Uw tuin is
een vakman waard
Wij helpen U verder met:

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

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

M

TRANSPORT B.V.

Theo Hoitink Transport B.V is een nationaal/
internationaal transportbedrijf.

Wegens uitbreiding van ons wagenpark
zoeken wij op korte termijn

NATIONALE / INTERNATIONALE
CHAUFFEURS
•
•
•
•
•

in het bezit van groot rijbewijs
chauffeursdiploma
leeftijd tussen 20 en 40 jaar
enige ervaring is gewenst
bereidheid tot enkele nachten per week
van huis

Als je interesse hebt in deze functie,
kun je bellen voor een afspraak met
Monique Hoitink, tel. 0544-371454.

expositie GALERIE SMIT
B E E LDE N van Jef De Passé
gelast me ssing
brons
alp aca

SCHILDERKUNST
Claudy Cellier
Anton Heyboer
Lisanne van Bergen
E .J. Ligtelijn

op eningstijden vr ijdag – zaterdag – zondag 13-17 uur
hoek Galleestraat – Molenweg Vorden

Uitdaging!!
Een héél unieke uitdaging!



Klik maar eens op
http://www.thuiswerken.cc/tonny.htm
Ben je op zoek naar een leuke baan thuis, dan kan dit
iets voor je zijn.
Nieuwsgierig? KLIK dan … en oordeel zelf over deze
prachtige kans!

Inname van:

Tevens verkoop van:

• schoon puin

• ophoogzand

• puin/zand

• zwarte grond

José la Croix

• bouw- en sloopafval

• gebroken puin

Verpleegkundig
Overgangsconsulente

• asbest

(dubbel verpakt in plastic)
GRONDWERKEN
STRAATWERKEN
SLOOPWERKEN
ASBESTSANERING

Toverstraat 7, Baak
Tel. 0575 - 56 03 81
Varsselseweg 49
7255 NR Hengelo (Gld.)
Tel. (0575) 46 74 74
Fax (0575) 46 74 20
• ook op zaterdag •

Veelal tegemoetkoming door zorgverzekeraar
Praktijk onder meer i.s.m. het Kruiswerk in
Baak / Zutphen / Doetinchem / Brummen / Groenlo

TE KOOP • TE KOOP
Heerlijk echt
• shoarmavlees
• lamskoteletten
• lamsburgers
Rechtstreeks v.d. boerderij
Tel. (0575) 46 21 31
of (06) 123 751 65

BUS BESTELLEN?
HARREN BELLEN
Keuze uit 50 toerbussen
Bussen tot 85 personen,
dubbeldekker

KROEGFEESTEN
-tot 150 personen-

BUFFETTEN

Koud/warm- Hapjes- Themabuffetten

PARTYRUIMTE ”DE DEALE ”
-van 25 tot 100 personen-

LIVE OPTREDENS
-van oktober tot meiDARTS *BILJART *PARTY -CATERING

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

Wichmondseweg 30
7223 LH Baak

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

www.debierkaai.nl
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Schieten voor stratenteams
in Bronckhorst begonnen

Het Bronckhorster Stratenschiettoernooi is van start gegaan. Aan het
jaarlijks terugkerend schietevenement, georganiseerd door SV Willem
Tell, doen 62 teams mee. Een team bestaat uit vijf personen.
Elk team uit de gemeente Bronckhorst
mag meedoen aan het schiettoernooi.
Schiet u niet mee, maar wilt u tijdens
de schietavonden eens kijken, loop
dan gerust eens binnen in de ruime
en gezellige kantine van Willem Tell.
De finalewedstrijden zijn op 24, 25 en
26 maart.
Een team bestaat uit maximaal vijf en
minimaal vier schutters. Iedere schutter schiet de eerste en tweede week
twee keer drie series van drie kaartjes
met vijf schoten. De score van de hoogste twee kaartjes tellen mee voor het
resultaat van het team. In totaal schiet
iedereen negentig schoten verdeeld

over twee avonden. Voor iedere serie
telt het resultaat van de beste vier
schutters.
De finale is de laatste week. Tijdens de
finale, schieten alle schutters één serie van drie kaartjes met vijf schoten,
waarvan weer de beste twee kaartjes
tellen.
Willem Tell bestaat volgend jaar 75
jaar. Geef je nu alvast op voor volgend
jaar, want de Hengelose schietvereniging wil het schiettoernooi groots aanpakken. Met meer schutters, meer
prijzen en nog meer gezelligheid! Voor
meer informatie over het stratenschiettoernooi: Jan Brink, telefoon (06)
40 23 88 15.

Lentetoerrit Hamove voor motoren
Op zondag 18 maart organiseert
Hamove-touring de jaarlijkse lenterit. Deze toerrit voor motoren
heeft een lengte van ongeveer 200
kilometer en voert over mooie toeristische wegen door de Achterhoek, Overijssel en de Veluwe. Halverwege is er een pauze.

Varsselring’, Varsselseweg 34 te Hengelo Gelderland. Telefoon: 0575-467350
(alleen op zondag 18 maart). Bij inschrijving krijgt u gratis een consumptie. Na afloop is de bar open voor een
hapje en/of een drankje. Er is een beker beschikbaar gesteld voor de club
met de meeste deelnemers/sters.

Inschrijven kan van 9.30 tot 12.00 uur
in de molen, gelegen aan circuit ‘De

Meer informatie: P. Bunkers, tel. 0645456331 of kijk op www.hamove.nl

RTV-ers starten wegseizoen goed
Diverse renners van RTV Vierakker
Wichmond hebben in verschillende westrijden afgelopen weekend
en vorig weekend goede resultaten
geboekt. Rens te Stroet behaalde
na de tweede plek vorige week zaterdag, den zondag erop, zondag
25 februari, wederom een tweede
plaats. Ditmaal in een trainingswedstrijd in Exel.
Richard Sleumer behaalde in die wedstrijd bij de Elite/beloften een 7 plek.
Richard reed zaterdag 3 maart in
Zwolle de Ster van Zwolle. Deze zeer
zware klassieker over 170 kilometer
geldt als officiele opening van het Nederlandse wegseizoen. De wedstrijd
verliep voor Richard echter niet zo
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Arie Ribbers as veurvechter veur onze mooderstaal!!. Het is um gelukt
umme een groot antal nieje schrievers achter de P.C. te kriegen. Want
ik nem an dat ze gin schriefmachiene mear gebroekt. Het liekt mien,
zo uut de verhalen die ze schrieft,
redelijk moderne Achterhoekers.
Het antrekkelijke was dat ons Contact, de krante van ons Bronckhorst, hadde toegezegt dat ze hun
eigen verhaal afgedrukt zollen
kunnen leazen. Dat was denk ik
nog belangrieker dan de kans op
een boekenbon van 25 euro. Of er
no zon groot verschil was tussen de
dartig schrievers en schriefsters?
Natuurlijk, het probleem van de
‘engelse ziekte’ is groot. Ik bewear
wel is, dat binnen twintig jaor, ons
Algemeen Beschaaft Nederlands,
verdrongen zal worden deur het
Engels. In het vliegverkear boaven
ons hooft, de strepentrekkers in onze helderc lucht, is dat al zo. En in
de handel met het buutenland zal
veural de Engelse taal gebruukt
worden. Wiej bunt een handelsvolk
van olds en wanneer wie d’r an
kunt verdienen umme engels te
sprekken, dan passe wiej uns onmiddellijk an. Hans Keuper hef ge-

liek wanneer hij zeg dat er op de
scholen in ons Bronckhorst deur de
kinders onderling zowat gin plat
mear gepraot wordt heden ten dage. En dat kump veural deurdat de
mooders bange bunt dat onze Erik
of Jantien met plat praoten achter
op kump. Efkes deurdenkend kriej
het zelfde zo straks met het Engels?. Ho eerder de kindere dat
kunt praoten ho mear of hun mooder glunderd.
Want dan hebt ze mear kansen as
volwassen op weg naor de top. Bizonder was wal dat er zo vulle nieje mensen mee schreven met dee
laatste korte verhalen wedstried..
Dat is prachtig. Van olds waren dat
meest schoolmeisters in ruste. De
ster van het veld is dan natuurlijk
Hans Keuper met zien koppel muziekmakers. Maor den heurt ok al
biej de olden. Het gewone wark is
biej um verleden tied. Hee hef geliek atte zeg dat het plat praoten
verwaterd. Een antal woorde van
gister hebt gin betekenis mear en
verdwient.
De olde emigranten die 50 jaor terugge vertrokken, die gebruukt ze

nog. En wiej vindt dat prachtig. Onze mooderstaal hef ok minder anzeen dan het Fries. Die Friezen bunt
trots op hun eigenheid.
Vulle leu schaamt zik veur hun eigen mooderstaal in ons Bronckhorst. Ik geleuve dat dat in de hand
gewarkt is deur het optrean van
Normaal. In hun earste jaorn kon
dat nooit grof of onbenullig genog.
Het gooien met bier, het gevleuk en
onbenullig geschreeuw .Ze kwammen daor met in het nieuws en
maakten naam as Achterhoekers.
Dat gaf een deel van ons eigen volk
schaamte en argernis. Ik heb zo het
geveul dat ze daor no afstand van
nemt. Wieters verwacht dizzen Baron dat het plat praoten zal blieven.
Wiej poetst het wat op net as met
antieke meubels en blauw Boern
Bond. Wie wilt dat mooi blieven
vinden.
Olderwetse boern begint zeldzaam
te worden in ons Bronckhorst. Bunt
neet in tel. Net as Baronnen en
Jonkheren en Here Boern. Top sporters en voetballers van dage de dag
kriegt millioenen.. .
De Baron van Bronckhorst

Spaar zegels bij AH Hengelo
en win een auto

goed. Hij zat bij een grote valpartij van
ongeveer 50 man. Nadat hij weer was
opgekrabbelt en zijn fiets in orde had
gemaakt, had hij wederom pech. Nu
stond hij voor gesloten spoorbomen.
Hierdoor kon hij niet meer bij het peleton aansluiten en werd hij uit koers
genomen.
Zondag 4 maart nam hij revanche. Hij
reed in een trainingswedstijd in Enter
naar een verdiende 5e plek.
Op zondag 4 maart reden ook verschillende renners van RTV de tweede wedstrijd van de Salland Ijsselstreek Competitie in Doetinchem. Hier werd Rick
Evers uit Zelhem eerste. RTV-ers Jan
Weevers en Peter Makkink reden naar
een 8e en 10e plek.

Vo e t b a l
SOCII
Afgelopen vrijdagavond ging de bijna
complete jeugd van SBC'05 naar De
Graafschap - Top Oss in Doetinchem.
Een hele organisatie voor het jeugd bestuur om meer dan 120 kinderen veilig te begeleiden.

veld en voor een paar anderen was er
strafschoppen nemen in de rust. De
wedstrijd leek heel mooi te worden
een snel doelpunt binnen de 5 miniten 1 - 0 maar ging uit als een kaars
om in de allerlaatste minuut nog weer
aan te wakkeren 2-0.

Dit werd mede mogelijk gemaakt
doordat vele jeugd leiders , leden van
de groep Aktie en menige ouder zich
beschikbaar stelde, door de kinderen
naar het altijd sfeervolle stadion 'de
vijverberg' te brengen.

Het was voor een ieder ondanks de
kou en een niet boeiende wedstrijd
een zeer leuke avond waar met plezier
op terug gekeken kan worden.

Jeugd voorzitter Dubaern Besseling
kan ook trots terug kijken op een zeer
geslaagde avond, goed geregeld met
velen en een leuke ervaring voor menig lid van de vereniging. Zo moesten
er een paar voor aanvang vlaggen dragen bij opkomst van de spelers op het

Heico Wansink van AH Hengelo bij de nieuwe auto die te winnen is!
Uitslag 4 maart
Keijenburgse Boijs 5 -Socii 5: 6-1
Programma 11 maart
Socii 1 - Zeddam 1
Socii 2 - Lochem 4
Socii 3 - VVL 3
SCS 1 - Socii 4
Socii 5 - SHE 5

Bij Albert Heijn Hengelo is maandag 22 januari jl. een actie van start gegaan waarbij klanten een nieuwe auto kunnen winnen. De auto-actie
loopt tot en met zaterdag 21 april a.s.
“Het loopt goed met de actie”, zegt
Heico Wansink van AH Hengelo.
Hoe werkt de auto-actie AH Hengelo?
Bij elke 10 euro aan boodschappen

krijgt u één zegel die op u op de kaart
plakt. Bij 20 zegels is de kaart vol. Op
de kaart vult u in de naam, straat en
woonplaats. U kunt zoveel kaarten in-

leveren als u wilt. De volgeplakte kaarten deponeert u in een bak die in de
winkel staat. Naast de nieuwe auto
zijn er ook nog eens 20 waardecheques te winnen van 50 euro.
Zaterdag 21 april om 17.00 uur is de
feestelijk trekking met veel spektakel.
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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

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

Aan u de keus

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

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

www.sanitiem.nl

persoonlijke advisering;
accountancy;
salarisadministratie;
fiscaliteiten.

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.

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

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

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

De Heesterhof Tuinplanten
Varsselseweg 20, Hengelo (Gld.) nabij de Varsselring
Tel.: 0575-462892 of 06-53362300
Openingstijden vanaf 1 maart:
Maandag t/m vrijdag van 13.00 tot 17.00 uur
Zaterdag
van 08.00 tot 17.00 uur

Nieuwe formule tegen zeer aantrekkelijke prijzen!

AANBIEDING zolang de voorraad strekt.

Onbeperkt 8 soorten buffetten:

Buxus voor haagje 25 cm
Taxus baccata 60-80 cm

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

• Ruim 250 zitplaatsen •
Ruime eigen parkeergelegenheid • Kegelbanen • Aparte ruimte in de kelderverdieping
Zeer geschikt voor alle feestelijke aangelegenheden

€ 0,75 per stuk
€ 5,00 per stuk

De Molenkolk
• Exclusief sierhekwerk
• Inrijpoorten

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

(0575) 55 14 26

www.wokmaxis.nl

• Automatische poorten
• Bestaande poorten aanpassen
(o.a. elektrische bediening)
• Restauratie hekwerk
• Maatwerk
Gerrit Jolink
Molenkolkweg 39, 7221 AH Steenderen
Tel. (0575) 45 16 84 / (06) 30 20 19 06
demolenkolk@planet.nl

Verkoop/verhuur aanhangwagens
Wij zijn gespecialiseerd in maatwerk op het
gebied van onderhoud en vernieuwing van:
draai- en valramen
hefschuifpui
G serres
G dakkapellen
G kozijnen
G ramen
houd
G deuren
G schuren
G montage
G

G

G

G
G
G
G
G
G

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

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

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

– Tuinontwerp – Tuinaanleg
– Tuinonderhoud – (sier)bestrating
levering vaste planten – heesters – bomen
plaatsen afrasteringen
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Veelzijdige hobbybeurs in Lichtenvoorde

The Jeanette Williams Band (USA)

Zondag 11 maart vindt in de vernieuwde gemeenschapsruimte van woonzorgcentrum "Antoniushove" in Lichtenvoorde de veelzijdige creatieve
voorjaarsbeurs plaats. Voor het eerst zal er van 2 locaties gebruik worden
gemaakt. Naast de gemeenschapsruimte wordt voor deze dag ook de ruime kapel het domein van hobbyisten.

Om de beurs springlevend en aantrekkelijk te houden, zijn er dit jaar weer
een groot aantal nieuwe hobbyisten
die aan deze creatieve happening deelnemen en hun hobby demonstreren.
De bezoekers kunnen ook deelnemen
aan verschillende kleine workshops.
Zo geeft Ria Schreurs een workshop
armbandje maken, kan men aanschuiven om een leuke vouwkaart maken met de nieuwste multimallen van
Betsy Lurvink, kan bij Linda Heersink
een irisvouwkaart worden gemaakt en
kun je eenvoudig leren sierknippen
bij Henny van 't Hul uit Arnhem.
Lichtenvoordenaar Gerrit Assink
neemt dit jaar voor het eerst deel aan
een beurs. Met zijn draaibank maakt
hij de mooiste kandelaars. Zelfs de
houten tol wordt door hem weer
nieuw leven ingeblazen. Kate Schouten uit Neede heeft als passie het beschilderen van glas en spiegels met
WindowColor. Vooral haar raamhangers springen in het oog. De familie
Kip uit Doetinchem met hun schitte-

rende pentekeningen en kleifiguren
blijven een grote aantrekkingskracht
uitoefenen op de bezoekers.
Een lust voor het oog zijn de Engelse
EGG-ART werkstukken van Betty van
Manen uit Apeldoorn. Zij zal laten
zien hoe je van een eenvoudig piepklein eitje tot en met een struisvogelei
de prachtigste decoraties kunt maken.
Het zagen van de eieren is een precies
werkje. Uiteraard ontbreken de zelfgemaakte kaarten niet. In verschillende
stands zullen de bezoekers kennis
kunnen maken met verschillende
kaarttechnieken zoals o.a. embossen,
borduren, snijden. Bij verschillende
deelnemers kun je je opgeven voor
workshops en/of cursussen.
Door de ruime opzet is de beurs gemakkelijk toegankelijk voor iedereen
die van een rolstoel of rollator afhankelijk is.
Het is dus een beurs voor iedereen die
van creativiteit en gezelligheid houdt,
of zomaar op zoek is naar een leuk creatief cadeau. In het hart van de ge-

Stone Valley Concerts presenteert:
Op zaterdag 10 maart organiseert
Stone Valley Concerts een optreden
met The Jeanette Williams Band.
Het concert vindt plaats in de grote zaal van Erve Kots te Lievelde. De
Jeanette Williams Band behoort
tot de top van de Amerikaanse muziek scène.
Hun stijl is Bluegrass/Country (Bluegrass is een muziekstijl die het uiterste vergt van de technische vaardigheden van de muzikant. De leden van de
meeste Amerikaanse Bluegrass bands
zijn in de regel dan ook gevormd door
een conservatorium opleiding, klassiek en modern).

meenschapsruimte kan men even bijkomen en genieten van een lekker
kopje koffie, thee of frisdrank.
U kunt terecht van 11.00 uur tot 17.00
uur. De netto opbrengst van de entreegelden gaat naar de stichting "Vrienden voor Antoniushove". Met deze donaties is de stichting in staat om extra
activiteiten te bekostigen voor de bewoners. Zo is het vervoer van de bewoners met een eigen busje er één van.
Voor meer info zie het contactje.

Tien nieuwe tractoren voor Masselink

Jeanette Williams heeft een der mooiste stemmen in de hedendaagse Bluegrass scène. De nominaties en Grammy Awards die ze won zijn inmiddels
niet meer te tellen - Female Vocalist Of

The Year, Recorded Event Of The Year,
Album Of The Year, Song Of The Year,
en ga zo maar door. Echtgenoot en
bandlid Johnny Williams is naast briljant mandolinist ook nog een begenadigd liedjesschrijver. Zijn liedjes zijn
door vele Bluegrass- en Country artiesten op de 'plaat' gezet. Hij won twee
jaar achtereen de Songwriting Contest
van het fameuze MerleFest festival. Hij
schreef ook de soundtrack voor de muziekfilm Bell Witch. De Jeanette Williams Band heeft grote faam verworven
door hun prachtige Bluegrass Gospel
vertolkingen - hun repertoire is echter
zeer divers. Jeanette deelde het podium met artiesten als Ricky Skaggs,
Emmylou Harris, Gillian Welch en anderen. Zelfs de meest kritische concert
bezoeker zal rechtop gaan zitten en
versteld staan van zoveel eindeloos,
oorstrelend mooie luistermuziek.
Voor aanvang etc. zie contactje.

Consument vindt krant
voornaamste nieuwsbron
40 procent van de Nederlandse consumenten ziet de krant nog altijd
als voornaamste nieuwsbron, gevolgd door tv met 38 procent. Slechts
8 procent geeft de voorkeur aan internet als nieuwsbron. Radio doet
het met 12 procent iets beter.
Dit komt naar voren uit een onderzoek van KPMG onder drieduizend
nieuwsconsumenten in vijf landen,
waaronder Nederland. Vooral Nederlanders en Duitsers beschouwen
de dagbladen als de voornaamste
bron om op de hoogte te blijven van
het nieuws.
Bij Amerikanen en bij mensen in de
categorie van 18 tot 34 jaar is de
krant het minst populair. Deze
groep doet vooral een beroep op internet. Opvallend is dat Nederlandse jongeren vergeleken met andere

landen veel meer vasthouden aan
traditionele bronnen. Ook onder
jongeren is de krant populairder
dan internet.
De Nederlandse consument maakt
veel minder gebruik van internet
om filmpjes te distribueren. Terwijl
Britse en Amerikaanse jongeren regelmatig videobeelden verspreiden
via bijvoorbeeld YouTube, houdt
slechts een paar procent van de Nederlandse jongeren zich hiermee
bezig. Hier zijn het vooral de ouderen die zich met video bezighouden.

Nieuwe hondencursussen

Henk Huurnink (l.) kijkt toe hoe Bernard ten Doeschate (m.) de sleutels overhandigt aan de nieuwe eigenaar van de tien tractoren, Jan Masselink

Dinsdagmiddag 27 februari 2007 vond de overdracht plaats van maar
liefst tien tractoren aan Loon- sloop- en grondverzetbedrijf Masselink B.V.
in Steenderen. Een indrukwekkende stoet reed vanaf Kamps de Wild Dealer Landbouwmechanisatiebedrijf V.O.F. Huurnink aan de Covikseweg 10
naar eindbestemming Covikseweg 3A!
Tien tractoren achter elkaar, tezamen
goed voor meer dan 1.400 pk, reden
met de lichten aan in de miezerige regen. Het was een schitterend plaatje
en liet enorme indruk achter bij de diverse genodigden uit de landbouwmechanisatie. Het geluid wat deze reuzen produceerde, was eveneens indrukwekkend.
De tien felgroene Claas tractoren werden na aankomst op het terrein van
Masselink in een halve cirkel geplaatst. Hiertussen stond ook de Hyundai midi graafmachine die bij de bestelling hoorde. Daarna kon worden
overgegaan tot de officiële overdracht.
Hiervoor was de heer Bernard ten Doeschate, CEO en statutair directeur van
Koninklijke Reesink N.V. Apeldoorn,
uitgenodigd.
De heer Ten Doeschate vond het een
bijzondere dag, want nog niet eerder
werden tien tractoren in één keer verkocht. “Voor het slopen van ons bedrijf
in Zutphen wordt zo met tien nieuwe
tractoren betaald,” beredeneerde hij

lachend. Hij overhandigde na de korte
toespraak een boek over de geschiedenis van Reesink, samen met de sleutel
aan de nieuwe eigenaar Jan Masselink.
Mevrouw Masselink kreeg een fraaie
bos bloemen.
Loon- sloop- en grondverzetbedrijf
Masselink B.V. uit Steenderen begon in
1950 als loondorsbedrijf. Door de opkomende mechanisatie in de landbouw kwamen meer machines en
werd naast het agrarisch loonwerk
ook grondwerk verricht. Er kwamen
meer medewerkers en gebouwen werden uitgebreid. Hierna werden sloopwerkzaamheden, een zand- en grindhandel toegevoegd. Nu werkt het bedrijf aan complete projecten: de sloop,
het bouwrijp maken en de bestrating.
Het huidige machinepark is zeer uitgebreid. De nieuwe Claas tractoren
zijn multi-inzetbaar en hebben een eigen vaste chauffeur.
Koninklijke Reesink N.V. beschouwt
23 januari 1786 als oprichtingsdatum

van het bedrijf, omdat Hendrik Reesink toen inschreef als meester-smid bij
het smidsgilde van Zutphen. Bijna 200
jaar werd het bedrijf gerund door de
familie. Adrianus Reesink was tot
1983 de laatste Reesink in de directie
van het voormalige familiebedrijf. Uitbreiden in Zutphen was niet mogelijk
en in het najaar van 2003 verhuisde
Reesink’s Zutphense bedrijven met
uitzondering van Reesink Staal en
Reesink Technische Handel naar Apeldoorn. Op 12 december 2003 verkreeg
Reesink N.V. het predicaat Koninklijk.
Het bedrijf Kamps de Wild uit Zevenaar, een onderdeel van groothandel
Reesink, importeerde de tien Claas
reuzen. Omdat Koninklijke Reesink
N.V. verhuisde naar Apeldoorn, moesten de gebouwen en kantoren in Zutphen aan de Havenstraat worden gesloopt. Een klus welke door Masselink
B.V. uit Steenderen wordt uitgevoerd.
De order voor tien nieuwe tractoren
was daarom niet zomaar bij Kamps de
Wild geplaatst. De bestelling liep via
haar Dealer Landbouwmechanisatiebedrijf V.O.F. Huurnink. Naast het dealerschap van Kamps de Wild, doet dit
bedrijf reparaties van landbouwmachines en -werktuigen.

Deze middag wordt ingeschreven voor een cursus en direct al wat getrainend met de honden

Hondenschool Konsequent begon zaterdagmiddag 3 maart 2007 met de
nieuwe hondencursussen. “Op dit moment zijn er 100 honden en 60 jachthonden ingeschreven,” zegt Theo Cornelissen, eigenaar van de school.
’s Morgens werden de puppyexamens
gehouden. De geslaagden mogen allemaal door naar een behendigheidscursus. Deze cursussen worden gegeven door de instructeurs van hondenschool Konsequent: Theo Cornelissen,
Jan Vredegoor, Tonny Janssen, Fons
Bouwmeister, Jolyn Holtvlüwer, Bert
Holtvlüwer, Ab Menkveld, Jan Vleemingh, Wil Peek en Janet Ankersmit.
“In de eerst 16 weken wordt de ‘blauwdruk’ van een hondenleven gemaakt,”
vertelt Theo Cornelissen. Er moet in
die periode zoveel mogelijk positieve

dingen worden aangeleerd. “Het
draait allemaal om timing,” vult hij
aan. “En consequent zijn. Nee is nee!
Niet op de bank en niet springen.”
Deze middag zijn toch weer een aantal nieuwe mensen gekomen naar de
hondenschool, maar de rest is allemaal bekend met de werkwijze: het
wachten op het trainingsveld bij aanvang, het maken van groepen en het
inschrijven per groepje.
Meer informatie over Hondenschool
Konsequent is te verkrijgen op
www.konsequent.nl of bij Theo Cornelissen, telefoon (0575) 46 26 98.
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Modeshow
voorjaar
2007

WOENSDAG 14 MAART A.S.
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

Graag presenteren wij u in twee shows
onze nieuwe voorjaarscollectie.
Vertrouwde mode in trendy vormen,
uitgevoerd in modieuze klassieke kleurstellingen
en hippe combinaties.

ALTIJD DE NIEUWSTE
COLLECTIES BEHANG,
GORDIJNEN EN TAPIJT
De winkel is weer gevuld met de
nieuwste behangcollecties, gordijnen
en tapijt. Uiteraard kunnen we er op onze
computergestuurde mengmachines

U bent van harte uitgenodigd!

iedere gewenste kleur verf bij mengen.
Kom kijken en laat u inspireren.

Tot ziens bij

Kerkstraat 11 • Hengelo Gld. • (0575) 461 235
OPENINGSTIJDEN:
ma. t/m do.:
8.30 - 17.30 uur
vr.: 8.30 - 20.00 uur
za.: 8.30 - 16.00 uur

Hoveniersbedrijf

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

Único Dienstverlening B.V.
Overweg 13, 7251 JS Vorden
Tel.: 0575 - 552005 • Fax: 0575 - 555221
www.unico.cc

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

KASTEN, KASTEN, KASTEN
en nog eens KASTEN.
Volop houten en stalen
opbergkasten voor
berging, garage, kantoor, slaapkamer,
magazijn, archief, enz.
tegen

BODEMPRIJZEN
KUIJK’S MEUBELBEURS

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

Spalstraat 3 • Hengelo (G)
Gaat u voor kwaliteit in:
•
(sier) bestratingen
•
riolering aanleg
•
kraanwerk
•
grondwerk
Dan bent u bij ons aan het juiste adres.
Ook kunt u bij ons terecht voor:
•
Bestratingsmateriaal
•
Tuinaarde
•
Zand
•
Grind
•
Gebroken puin
Deldensebroekweg 13 • 7251 PW Vorden
0575 - 553562 • 06 - 30561330

maak nú een vrijblijvende afspraak

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

D.J. Tim

SCHOENMODE HERMANS
Schoenmode voor het hele gezin

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

WIJ KUNNEN U VAN DIENST ZIJN !

Zaterdag
10 maart

is op zoek naar een leuke, vlotte

boomverzorging
Voor al uw kap & snoeiwerkzaamheden
aan uw boom

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

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

PUPPYCURSUS
IN ZEER KLEINE
GROEPJES
Speelse diervriendelijke
lesmethode
(0314) 62 51 83 / (06) 25 10 33 12
www.karinwentink.nl

VERKOOPMEDEWERKSTER
leeftijd ± 20 tot 30 jaar.
± 15 uur p. week

NIEUW • NIEUW • NIEUW

TRAINEN OP DE
MAANDAGMORGEN +
CURSUS KIND/HOND
Leer leuke oefeningen,
doe spelletjes en
behendigheidsoefeningen.
Voor baasjes v.a. 8 jaar.
Woe. van 16.00 tot 16.45 uur
www.karinwentink.nl
(0314) 62 51 83 /
(06) 25 10 33 12

lijkt het je leuk om ons team
te komen versterken, schrijf dan
een brief met pasfoto naar:

SCHOENMODE HERMANS

Raadhuisstraat 27 • 7255 BL Hengelo G.
Spalstraat 3 • Hengelo (G)

Zaterdag 10 maart
In café Classic Party
met zangeres

Susanne de Rooij

WIJ GAAN VERBOUWEN
Sorry voor deze
boodschap, maar we
gaan even dicht.
We sluiten op zaterdag 10 maart
om 17.00 uur om te verbouwen.
Vanaf maandag 19 maart om 8.00 uur
bent u weer van harte welkom.

Albert Heijn Hengelo (G)

Daarom zaterdag 10 maart van 8.00-17.00 uur

10% KORTING op het gehele VERS ASSORTIMENT
OP = OP
ALBERT HEIJN HENGELO (G) MOLENHOEK TEL (0575) 46 12 05 FAX (0575) 46 46 12 Open: ma. t/m do. 8.00 - 20.00 uur / vr. 8.00 - 21.00 uur za. 8.00 - 18.00 uur

Dinsdag 6 maart t/m zaterdag 10 maart

WILDE

WIJN
DAGEN

E LKE

WIJ N

2e F L

O F PO

HALVE
PR IJS
!

ES

RT

12 t/m 17 maart open: ma. t/m vr. 8.00 - 18.00 uur, za. 8.00 - 17.00 uur

FLORIJN
FLES 1 LITER

9.

99

+ 10 autozegels
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Ook voor ZONVAKANTIES bent
u bij ons aan het juiste adres!

0575-559090

Beste Hyundai-dealers bekendgemaakt

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



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



(ARFSEN ,OCHEMSEWEG  #



Herwers Hyundai b.v. is
excellent dealer Hyundai



Herwers Hyundai b.v. heeft de Hyundai Excellent
Dealer Award in de wacht gesleept. Herwers Hyundai b.v. voldoet daarmee aan de strenge eisen van
dit hoogste kwaliteitsniveau binnen de Hyundai-organisatie. De heer Herwers ontving de prijs deze
week uit handen van Hans Kwaad, Managing Director van Hyundai importeur Greenib Car b.v. en Sales
Director Peter Jorna, tijdens een feestelijke bijeenkomst in restaurant Groot Paardenburg in Ouderkerk a/d Amstel.





 UUR PER DAG
 DAGEN PER WEEK

)N ALLE STATEN
VRIJDAG  MRT
TM ZONDAG  MRT

 

EUROCENT £  PER LITER

KORTING OP BENZINE
OP DE LANDELIJKE ADVIESPRIJS

+OMEND WEEKEND EXTRA KORTING
*AN 0ETER HEEFT ZIJN CLUB NOG MAAR NET BIJ ELKAAR OF
WE MOGEN ALWEER KIEZEN 'AAN WE IN DE PROVINCI
ALE STATEN DIT KEER LINKSOM RECHTSOM OF RECHTDOOR
5 MAG HET ZEGGEN 7IE KRIJGT ER STRAKS MEER GELD OP
Z´N REKENING BIJGESCHREVEN EN WIE GAAT DAT VIA DE
BELASTINGAANSLAG DAN BETALEN %R WORDT WAT HEEN
EN WEER GESCHOVEN 'ELUKKIG BLIJVEN EEN AANTAL
DINGEN OOK GEWOON BIJ HET OUDE :O VIERT &IREZONE
DE VERKIEZINGEN WEER MET EEN ½KSE KORTING OP DE
TOCH AL LAGE BRANDSTOFPRIJZEN (OEFT U OVER DIE KEU
ZE TENMINSTE NIET TE LANG NA TE DENKEN

DURE TIJDEN GOEDKOPER TANKEN
!L ONZE STATIONS ZIJN TE VINDEN OP WWWFIREZONENL

VRIJDAG  MRT
TM ZONDAG  MRT



EUROCENT £  PER LITER

KORTING OP DIESEL
OP DE LANDELIJKE ADVIESPRIJS

'Service begint met het leveren van kwaliteit en het maken van goede afspraken met klanten', vertelt de heer
Herwers. 'Het is essentieel voor vertrouwen en tevredenheid. We zijn dan ook erg blij dat we nu de award hebben gekregen. Het toont aan dat mensen waarderen wat
we doen.' 'Het is een kroon op het werk, op de prestatie
van onze hele team', vervolgt de heer Herwers. 'Klanten
moeten zich bij Herwers Hyundai b.v. thuis voelen en dat
lukt alleen als iedere medewerker vertrouwd overkomt.
Dat betekent in de dagelijkse praktijk vooral doen wat je
belooft', besluit de heer Herwers. Ieder jaar beloont importeur Greenib Car dealers die goede resultaten hebben
behaald en hun klanten meer dan tevreden hebben gesteld met de titel Hyundai Excellent Dealer. Elke dealer
van Hyundai kan deze titel behalen. Het bedrijf komt
daarvoor in aanmerking als er goede verkoopresultaten
zijn behaald op verschillende fronten.

Daarnaast is het van belang dat de dealer zich op het gebied van klantvriendelijkheid en service heeft onderscheiden. Hierbij wordt scherp gelet op het oordeel van
de consument. Daarom vraagt Hyundai klanten om de
dealers door middel van een enquête te beoordelen. Hun
mening is van groot belang omdat de praktijk heeft aangetoond dat een bedrijf dat goed scoort bij zijn relaties,
dikwijls ook zeer goede verkoopresultaten boekt. Volgens de dealers is het kwaliteitsprogramma waardevol,
omdat ze hierdoor worden gestimuleerd hun organisatie op het gebied van service en kwaliteit nog verder te
verbeteren. De dealers die de felbegeerde titel in de
wacht hebben gesleept, leveren doorlopend goede prestaties op het gebied van klanttevredenheid en service.
Daarmee hebben ze de Excellent Dealer Award 2007 dubbel en dwars verdiend.

Deze week bij uw Edah Lekker en Laag
in Hengelo
* BLOEMKOOL
* RUNDERLAPPEN

€

groot pak

€

*

eigen merk CUP-A-SOUP
nu 50% korting van € 0,57 voor

€

*

Zolang de voorraad strekt

GROLSCH PIJPJES
de oude verpakking

€

0.75
4.99
0.29
7.99

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

De heer J. Herwers krijgt de Excellent Award uit handen van Sales Director P.T.G. Jorna (l) en Managing Director H.P.A. Kwaad (r)
van Hyundai-importeur Greenib Car BV.
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