
Dinsdag 13 maart 2007
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Meteen na het gezinsdrama werd de
omgeving met rood-witte lint afgezet
door de politie. De buurtbewoners ble-
ven enige tijd in het ongewisse. Ze wa-
ren volkomen verrast door de situatie.
De buurtbewoners stonden met groep-
jes bij elkaar. Al snel hadden camera-
ploegen, fotografen en journalisten
uit het hele land hun plek ingenomen
voor de afzetting. De geruchten deden
de ronde wat er zich had afgespeeld in
één van de rijtjeswoning. Politievoor-
lichter Anton de Ronde deed voor de
camera’s zijn verhaal. Maar meestal
bleef het bij de mededeling: “Op dit
moment kan ik nog geen mededelin-
gen doen. We zijn nog volop bezig met
het onderzoek”. 
Op dezelfde avond van het gezinsdra-
ma werd om 21.30 uur in zaal Leem-
reis een persconferentie belegd. Mede-
delingen werden gedaan door burge-

meester Aalderink, persofficier me-
vrouw L. Feraaune en politiewoord-
voerder Caroline Monster. Om 22.00
uur belegde de gemeente Bronckhorst
een openbare bijeenkomst waar voor-
al buurtbewoners aanwezig waren.

De twee overleden kinderen waren
leerlingen van de openbare basis-
school Rozengaardsweide. De twee
broertjes speelden bij voetbalvereni-
ging Pax, waar ook hun vader actief bij
betrokken was. Ook waren de twee
jongens lid van muziekvereniging
Concordia. Zowel voor de familie,
buurt, de school en bij de verenigin-
gen werd gezorgd voor professionele
ondersteuning en opvang. Door het
gezinsdrama is de verslagenheid groot
in het dorp. 
In het gemeentehuis was er een con-
doleanceregister voor mensen die hun

medeleven willen betuigen aan de fa-
milie Kroesen. Dit register heeft de
tekst: 
“Op 6 maart 2007 zijn mevrouw Kroe-
sen-ter Beest en haar zoontjes Aidan
en Roan levenloos in hun woning in
Hengelo aangetroffen. Deze gebeurte-
nis heeft diepe indruk gemaakt op on-
ze gemeenschap. Om uw medeleven
te tonen, kunt u dit register onderte-
kenen”.

Hengelo in rouw door gezinsdrama

In het gemeentehuis aan de Raadhuisstraat werd door de gemeente Bronckhorst een condoleanceregister geopend.
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REPAREREN?
Zie elders in deze krant

Mitra Slijterij:
Sander Pardijs
Dorpsstraat 16
7251 BB Vorden
0575 554264

BORREL
Jonge Jenever
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Auto Palace

NIEUWE SHOWROOM! OPENINGSSHOW 6, 7 EN 9 APRIL

2e PAASDAG OPEN!

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

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.

De plannen voor een groot feest nabij
Kasteel Vorden zijn vrij snel afgebla-
zen na het ontvangen van de berich-
ten over het gezinsdrama in Hengelo.
De gemeente heeft aangegeven geen
toespraak te houden bij de festivitei-
ten, op hetzelfde moment heeft niet
de gemeente, maar de Nationale Post-
code Loterij al besloten om de festivi-
teiten helemaal niet door te laten
gaan. Een lastige beslissing op zo'n
moment, maar wel de juiste in de
ogen van een meerderheid van de in-
woners van Vorden.
Wel of geen feest, de wijkprijs is na-
tuurlijk hét gesprek van de dag. Hele-

maal op vrijdag 9 maart, de dag waar-
op bekend wordt gemaakt in welke
straat met de juiste postcode een half
miljoen euro wordt verdeeld. De win-
nende straat is de Christinalaan met
de postcode 7251 AX, met in totaal 22
loten en een prijs per lot van maar
liefst 22.727 euro. In deze straat spelen
zeven gezinnen mee met de postcode
loterij. Drie gezinnen met één lot, één
gezin met drie loten, één gezin met
vier loten, één gezin met vijf loten en
één gezin met 7 loten.
De website www.postcodeloterij.nl
kreegt het tegen de klok van 19.00 uur
zwaar te verduren.

Behalve de zojuist genoemde half mil-
joen euro voor de gelukkigen in de
Christinalaan mogen de inwoners van
Vorden die een lot in hun bezit heb-
ben (postcode 7251) een bedrag van
één miljoen euro verdelen. Er werden
ruim 2000 loten verkocht, dat wil zeg-
gen 491 euro per lot.

Ingetogen vreugde

Vorden wint Wijkprijs in de
Nationale Postcode Loterij
Met gemengde gevoelens is het be-
richt ontvangen dat in Vorden de
Wijkprijs is gewonnen van de Na-
tionale Postcode Loterij. Eén mil-
joen euro te verdelen over ruim
2000 loten en een half miljoen voor
de straat met de juiste lettercombi-
natie in de postcode.

De Hengelose gemeenschap werd dinsdag 6 maart opgeschrikt door een
gezinsdrama. In de woning van het gezin, aan de Oranjehof, trof de poli-
tie ’s middags drie levenloze lichamen aan van moeder Olga Kroesen-ter
Beest en haar beide zoontjes Roan (8) en Aidan (11). De vader van het gezin
werd ook in het huis aangetroffen en werd per ambulance overgebracht
naar het ziekenhuis.



� KunstKring Ruurlo:
Workshop Paverpol: op 21
en 28 maart, 9.30 uur, maken
van een leuk (tuin)beeldje.
Info: (0573) 453090 of 451599
en www.kunstkringruurlo.nl

� Veilingcommissie Vor-
den houdt weer een Veiling:
op zaterdag 24 maart a.s. in
de Herberg, aanvang 19.00
uur. Kijkuren van 14.00 tot
17.30 uur. De opbrengst is
voor de Dorpskerk.

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

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

� Auvergne: t.h. comf. vrijst.
huis m. buitenkeuken, pr.
uitz. 4 p. v.a. € 275,- www.
vakantie-midden-frankrijk.com
/lamartiniere.html

� Complete voeding voor
aankomen/afslanken en goe-
de energie met persoonlijke
begeleiding. Jerna Bruggink
0575 463205/www.vitalcare.nl

� Te koop: metaaldraaibank
Emco compact t.d.c. 450mm.
Autom. leidspindel met toe-
behoren. Prijs: € 850,--. Tel.
(0575) 55 27 82.

� Klein vrouwenkoor vraagt
alt en hoge sopraan. Vereist:
zelfstandig studeren, affiniteit
met latijnse kerkmuziek. Re-
petities wo. 18.30-19.45 uur in
Vorden. Tel. (0575) 55 16 97.

� Echt Nordic Walking leren
of blijft u liever ”sjokken met
stokken”? Nu ook NW loop-
groepen. Bel. (0575) 46 36 03
of kijk op www.vitalnowa.nl

� Te Huur voor 4 tot 6 pers.
Provence: dep. Var. Frankrijk,
zelfst. deel van in Proven-
çaalse stijl gebouwde villa,
rustig geleden in parkachtige
tuin met bomen (± 7000 m2),
vanaf 14 april t/m 26 mei
2007 (€ 750,00 p.w.), 9 t/m
30 juni a.s. (€ 825,00 p.w.),
30 juni t/m 18 augustus a.s.
(€ 900,00 p.w.), 1 t/m 29 sep-
tember a.s. (€ 825,00 p.w.),
29 september t/m 3 novem-
ber a.s. (€ 750,00 p.w.), mini-
male huurperiode 2 weken;
golfterrein op 10 min., zee
op ca. 35 min.. Voor verdere
informatie tel. (0575) 52 02 82
(na 18:00 uur).

� Zonnehemels/banken.
Nergens goedkoper! Recht-
streeks verkoop vanuit maga-
zijn, vanaf € 125,- ook B-keus
16 modellen, kijken na tel.
afspr. Zelhem (06) 53 31 77 90.

� Gratis mest af te halen.
Geschikt voor groententuin,
bloementuin en weiland bij
A.A. Hoebink, Eikenlaan 19,
Kranenburg, tel. 0575-
556477.

� Op welke wonderpil gaat u
wachten en hoe lang? Begin
vandaag met Herbalife voor
afslanken op verantwoorde
wijze. Nieske Pohlmann, tele-
foon (06) 54 32 66 69 /
(0314) 64 13 09.

� FNV Belastingservice
invul-avond in Dorpscentrum.
Mw. D. Walgemoet, telefoon
(0575) 55 67 75.

� Uitvoering Krato 13 & 14
april bij ‘t Wapen van ‘t Med-
ler. Voorverkoop begint bin-
nenkort.

� Verhuisbericht: mevr. M.
Brus-Bennink, Insulindelaan
24 per 11 maart naar: Verzor-
gingstehuis de Wehme, de
Weide, kamer 114 te Vorden.
Tel. (0575) 55 15 75.

� Mensen in nood. Kle-
dingactie. 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.

� Voor het aanmelden van
verkoopbare en veiling-
waardige goederen bel:
(0575) 55 14 86 / 55 21 04  of
55 17 87.

� Veilingcommissie Vor-
den houdt weer een Veiling:
op zaterdag 24 maart a.s. in
de Herberg, aanvang 19.00
uur. Kijkuren van 14.00 tot
17.30 uur. De opbrengst is
voor de Dorpskerk.

� Gevraagd: hulp in de
huishouding, ongeveer 3
uur per week. Tel. (06) 231
37 404.

ETJ-Witgoedservice
Repareert alle merken!

Was-, afwasautomaten, koelkasten,
kookplaten, magnetrons etc.

Serv.melding ma/vr 8.30-17.00 uur,
za 10.00-17.00 uur.

Tel. (0575) 46 77 06

Hervormde kerk Vorden
Woensdag 14 maart 19.30 uur Biddag voor gewas en arbeid
in de N.H. kerk ds D. Westerneng  Zondag 18 maart 10.00
uur ds. B. Neppelenbroek

Gereformeerde kerk Vorden
Woensdag 14 maart 19.30 uur Biddag voor gewas en arbeid
in de N.H. kerk ds. D. Westeneng Zondag 18 maart 10.00
uur ds. H. Westerink Vorden 19.00 uur geen dienst

Hervormde kerk Wichmond
Woensdag 14 maart 19.30 uur dhr. R. Baauw biddag Zon-
dag 18 maart 10.00 uur ds. M. Benard-Boertjes

R.K. Kerk Vorden
Zondag 18 maart 10.00uur Woord- en communieviering
mmv Vokate

R.K. Kerk Vierakker
Zaterdag 17 maart 17.00 uur woord- en communieviering
volkszang
Zondag 18 maart10.00 uur Eucharistieviering, herenkoor

Tandarts
17/18 maart P. Scheepmaker Ruurlo tel 0573 45 25 13. Tus-
sen 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 dienst-
doende 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 huis-
artsenpost 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. Tiener-
afdeling: 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 open-
bare 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 spoedei-
sende 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 infor-
matie 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.

Algemeen Maatschappelijk werk Vorden
Spreekuur 9.00-10.00 uur op dinsdag / donderdag / vrijdag.
Het Wiemelink 40, 7251 CZ  Vorden, tel. (0314) 35 72 46.
Sensire (0900) 622 87 24.

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

Sensire thuiszorg
Diëtetiek, maaltijdservice, personenalarmering en Woonzorg-
centrum 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 13.30-
17.30 uur, vrijdag 13.30-20.00 uur, zaterdag 10.00-12.00 uur.

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

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

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

Klachten en Informatieburo Gezondheidszorg Steden-
driehoek 
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 steun-
punt 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, Lichaams-
gerichte kinder- en jeugdcherapie, Het Hoge 3, 7251 XT
Vorden, tel. (0575) 55 62 17. www.marliesaartsen.nl,   lid van
VNT, 32 zorgverzekeraars vergoeden behandeling, doorver-
wijzing huisarts is niet noodzakelijk.

Artsenpraktijk HOMEOPATHIE 
Voor hulp en advies voor u gezondheid bij chronische en
acute klachten: zaterdag van 11.00-13.00 uur spreekuur,
zondags telefonisch 12.00-12.30 uur. Tel. (0575) 57 31 03 en
mobiel (06) 13 80 17 29.

Weekenddiensten en belangrijke telefoonnummers

Dagmenu’s
14 t/m 20 maart 2007

Prijs: Dagmenu om mee te nemen € 6,95
Dagmenu’s bij u thuis laten bezorgen € 7,95

Veranderingen in het menu € 1,25 p. verandering
Dagmenu bij ons te consumeren € 8,75

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

Woensdag 14 maart
Uiensoep / Huisgemaakte lasagne Bolognaise, rauwkostsalade
en Parmezaanse kaas

Donderdag 15 maart 
Wiener schnitzel met frieten en rauwkostsalade / ijs met slagroom

Vrijdag 16 maart
Tomatensoep / Zalmfilet met dille saus, aardappelen en groente

Zaterdag 17 maart (alleen afhalen)
Spare Ribs met zigeunersaus, aardappelen en rauwkost-
salade / Parfait met (alleen slagroom)

Maandag 19 maart
Gesloten

Dinsdag 20 maart
Wiener schnitzel met aardappelen en groente / ijs met slagroom

U kunt dit iedere dag doorbellen vanaf 11.00 uur, tel. (0575) 55 15 19
Ook à la carte geopend, cadeaubonnen, dinercheques, catering,

lunchkaart, ijssalon, koffie, huisgemaakt gebak...
Wij wensen u een smakelijk eten en mocht u vragen

en/of opmerkingen hebben dan kunt u ons
bereiken op (0575) 55 15 19 of u komt

even binnen op Kerkstraat nr. 3 te Vorden.

Smakelijk eten!! Bistro De Rotonde team 
Wendie en Thomas

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

Het voorjaar komt er aan
we zetten de bloemetjes
buiten

Vlaai v/d week

Ruurlose kerkpleinvlaai
met hazelnootslagroom

6-8 pers € 6,25
Dinsdag = Brooddag

3 bruin tijger € 4,25

Weekend-knallers

Tompoucen div. smaken

€ 1,00
Florentines

8 st. € 3,50



Marinus J. Hesselink b.v.
grafmonumenten
Al bijna 100 jaar vakmanschap!

Ook voor urngedenktekens en
onderhoud van bestaande monumenten.

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

Industrieterrein ”De Mars”
t.o. Woonboulevard Eijerkamp

sinds 1908

Uw oude trouwring veranderen
in een modern sieraad

Atelier Henk Eggersman
Burg. Galléestraat 8

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

reparaties • occasion sieraden
ontwerpen • beelden in brons

Trots laten wij weten dat 4 maart 2007 geboren is

Nout
Lubertus Cornelis

Broertje van Tjibbe
Zoon van Marije Kordes
en Vincent Colenbrander

Hadrianussingel 15
6642 AH Beuningen
Tel. 024-348 38 56

De mensen
van Monuta maken

het verschil.

Uitvaartcentrum:
Vorden, Het Jebbink 4a, Tel: (0575) 55 27 49

Zutphen, Piet Heinstraat 31, Tel: (0575) 51 29 31
Uw uitvaartverzorgers: 

Pieter Kingma, Wiljan Mulder, Germaine Pasker-van Kleef.
Uw verzekeringsadviseur:

Marcel te Boome.

Tandartspraktijk W.A. HOUTMAN

Adreswijziging: per 19 maart 2007

is onze praktijk aan de Addinkhof 1 verhuisd naar:

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

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.

Hartelijk dank voor het warme medeleven dat wij
hebben ondervonden na het overlijden van onze
moeder en oma

Maria Berendina Pellenberg-Krijt

Uw aanwezigheid en de vele kaarten hebben ons
goed gedaan.

Fam. Pellenberg

Wichmond, maart 2007

Voor uw belangstelling en deelneming ons betoond
na het overlijden van onze lieve zorgzame moeder
en oma

Johanna Hendrika
Kornegoor-Tjoonk

betuigen wij u hiermede onze oprechte dank.

Kinderen
Klein- en achterkleinkinderen

Vorden, maart 2007

In liefdevolle Herinnering

12-3-2004 12-3-2007
Betsie Jurriëns

Je liefde, je kracht
Je warmte en je lach

Lieve Betsie, ik mis je elke dag.

Je zusje Joke

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

Mosterdrollade
150 g + gratis 100 g rauwkostsalade € 1.98

Special

Carpaccio d’oro 100 gram € 1.90

Maaltijdidee

Hachee kant klaar

portie 300 gram € 2.39

Keurslagerkoopje

Pepersteaks
3 stuks € 5.50

Kookidee

Filetlapjes 4 stuks € 5.50

Deze week als Special: de Carpaccio d’Oro. Een waardevolle Special 
van flinterdun gesneden plakjes rundvlees opgerold met een variatie

van venkel en rozijntjes. Een gouden combinatie met een ware
smaaksensatie, maar dat heeft u zo dooro!

Ga naar www.keurslager.nl voor meer bijpassende recepten.

“Carpaccio met een 
hart van goud.”

HERBALIFE:
voor innerlijke en

uiterlijke verzorging
Voeding voor:

aankomen
afslanken
sporten

meer welzijn

Huid en haar 
verzorgingsproducten

Uw welzijnscoach:
J. Bakering

‘t Rikkelder 16, Ruurlo
Tel. 0573 - 45 30 30

www.bakema-ruurlo.nl

Zaterdag 31 maart 
om 19.30 uur 

in het Dorpscentrum te Vorden

Toneeluitvoering
van de spelers van

Buurtvereniging de Veldwijk

,,De verwelkte 
begonia”

Een blijspel in drie bedrijven
door John Customs

Zaal open om 19.00 uur

Entree € 5.- p.p. 
v.a. 12 jaar.

In plaats van kaarten                                      

UITNODIGING

Op zaterdag 31 maart a.s. neem ik afscheid 
als dierenarts bij 

‘De Graafschap Dierenartsen’
vanwege het bereiken van de 60-jarige leeftijd.
De receptie zal plaatsvinden van 14.00 - 17.00 uur
in Partycentrum Langeler te Hengelo (Gld).

Met vriendelijke groet,
A.R.J. van Ingen

Veelzijdig in bouwen en advies.
Wij maken van uw plan werkelijkheid.

Op zondag 1 april 2007 
bestaat ons bedrijf 25 jaar!

Ter gelegenheid hiervan 
geven wij een receptie op 1 april a.s.

vanaf 13.30 tot 16.30 uur 
of vanaf 18.00 tot 21.00 uur 

in Café-restaurant ‘Den Bremer’
Zutphen-Emmerikseweg 37 

te Toldijk.

Mocht u onverhoopt geen uitnodiging
hebben ontvangen, dan bent u alsnog van

harte uitgenodigd.

Bouwbedrijf Wolbrink-Masselink
Toverstraat 5 • 7223 LN Baak
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BOUWBEDRIJF

WOLBRINK-MASSELINK

GRAFSTEENSPECIALIST

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

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

Meubelmaker
Restauratie

- Tafels
- Kasten
- Spiegellijsten
- Bedden
- Houtbewerkingen

- Antiek restauratie
- Herstel tafelbladen

Adres werkplaats:
Vierde Broekdijk 37 d
7122 JD  Aalten  NL

Tel:
0031- 
(0) 629592917

e-mail: 
erik-bennink@planet.nl

Erik Bennink

UITVAARTVERZORGING  

HOLTERMAN

Larenseweg 49, Lochem
Tel. 0573 - 254019
www.holtermanuitvaart.nl

Verzorging van uitvaarten in
Lochem, Vorden, Ruurlo,
Zutphen, Warnsveld, e.o.

Dat een uitvaart persoonlijk moet zijn, is bekend.
Nu nog de prijs op maat.

Kijk op www.holtermanuitvaart.nl of bel 0573-254019.

Lochem

Liefdevolle herinnering

Wim Beeftink
14-3-1987 14-3-2007

20 jaar nu

Liefde nu is de klank van pijn
de pijn is nu in de lengte van niets oneindig.
Oneindig is de stilte van het missen
en toch is de liefde oneindig.

Jouw Nettie

Lieve Papa

De dagen werden weken,
de weken werden jaren.
En zelfs nu na 20 jaar,
snap ik nog steeds niet waarom jij moest gaan.
Ik mis je nog elke dag.

Je dochter Wilma



De autoped kent de afgelopen jaren
een opmars in het straatbeeld van Ne-
derland. Niet verwonderlijk, want veel
mensen ontdekken de gezonde eigen-
schappen die de autoped te bieden
heeft, of het nu gaat om een recreatief
vervoermiddel, de perfecte manier om
het figuur en de algehele conditie op
peil te houden of een pure sportma-
chine... Vergis u niet in de onschuldige
uitstraling van de autoped, want in
vergelijking met fietsen bent u veel ac-
tiever aan het bewegen en verbruikt u
dus meer calorieën. 

Steppen is niet zwaar belastend is voor
uw spieren en gewrichten. Mede hier-
door is het een ideaal trainingsmiddel
voor alle leeftijden en elk sportersni-
veau! 

Ook in uw regio kunt u op 17 maart
a.s. kennis maken met dit gezonde ver-
voersmiddel. Van  9.30  tot 12.00 uur
bent u van harte welkom bij free-
wheel aan de Netwerkweg in Vorden.
Hier kunt u gratis een half uur tot een
uur steppen. U krijgt een route mee
van ca 4,5 km. 

Ook wordt een korte uitleg gegeven
over het steppen en de mogelijkheden
van huren bij free-wheel. Een kop kof-
fie staat vanzelfsprekend ook voor u
klaar. 

Meer info vindt u op:
www.autoped.nl/opstepdag

Let op de bijverschijnselen! ...een gezond gevoel en gespierde benen

Stap op en step mee tijdens de 'opstepdag'

De Nederlandse Autoped Federatie organiseert 17 maart 2007 voor het
eerst de landelijke opstepdag. Op 50 locaties in heel Nederland, waaron-
der Vorden, kunt u 'opstappen' en zo kennis maken met het steppen als
vervoer, recreatie of sport. Zo kunt u een recreatief tochtje steppen.

Ria Haggeman is vanaf 1975 als verlos-
kundige werkzaam. Na een verpleeg-
kundige opleiding specialiseerde zij
zich in verloskunde. “De school had
een kraamkliniek ernaast. Er werd
meeste tijd in de praktijk geoefend,”
herinnert zij zich nog goed. “Toen wer-
den we nog vroedvrouw genoemd.” 
Zij werkte jaren in Zwolle en had daar
een duo-praktijk met een collega. Nu
werkt ze al 18 jaar als zelfstandig ver-
loskundige in de regio Vorden/Steen-
deren. Twaalf jaar geleden kocht zij
het pand aan de Wichmondseweg,
waar zij spreekuur aan huis houdt. Zij
begeleidt zwangeren, bevalling en
kraambed. “Ik ben 140 uur bereikbaar
per week,” vertelt Ria Haggeman. “De

mobiele telefoon is altijd aan!”
Renske Roelofsen volgde haar 4-jarige
HBO opleiding tot verloskundige in
Maastricht, en werkte in Zutphen,
Winterwijk en Borculo. Zij heeft, even-
als Ria Haggeman, een zelfstandig ver-
loskundigenpraktijk, met zorgverze-
keraarcontracten. Zij volgt in de regio
Lochem mevrouw Leeuwrik op die na
38 jaar, vanwege gezondheidsrede-
nen, stopte met haar praktijk.
Renske Roelofsen woont in Lochem en
houdt spreekuren, begeleid bevallin-
gen en geeft nazorg na de bevalling.
De Achterhoek wordt gerekend tot
landelijk gebied, waar meer dan 60%
van de bevallingen thuis plaatsvindt.
De verloskundigen begeleiden de

thuisbevalling, maar kunnen bij com-
plicaties uitwijken naar de ziekenhui-
zen in Doetinchem en Zutphen, of
naar Winterswijk. Daar wordt de be-
valling dan overgedragen aan de gy-
naecoloog.

Er zijn altijd drie vroedvrouwenscho-
len in Nederland geweest, maar er zijn
nu veel meer studieplaatsen. Ria Hag-
geman en Renske Roelofsen doen om
en om weekenddiensten voor elkaar
en de vakanties en zijn elkaars achter-
wacht. “We hebben een prima samen-
werking zo,” beamen de beide dames.
“En als er ineens een paar vrouwen te-
gelijk willen bevallen bellen we met
spoed een collega uit Zutphen of Bor-
culo op,” vullen ze aan.
Ria Haggeman, regio Vorden/Steende-
ren, telefoon (0575) 442772 of (06)
51188257. Renske Roelofsen, regio Lo-
chem, telefoon (06) 12871427.

Ria Haggeman en Renske Roelofsen

Verloskundigen

In Vorden/Steenderen en Lochem en omstreken zijn twee zelfstandige ver-
loskundigen werkzaam, de dames Ria Haggeman en Renske Roelofsen. Zij
hebben elk hun eigen regio, maar zijn in de weekenden en vakanties el-
kaars achterwacht.

Renske Roelofsen (l.) en Ria Haggeman, verloskundigen, werken in de regio Vorden/Steenderen en Lochem en omstreken.

De geboorte van dochter Anne van
Anouk, CDA-raadslid in Bronckhorst,
en Eddy Bergsma, was aanleiding voor
de CDA-fractie om in Hummelo een
ooievaar én een spandoek te plaatsen. 
Dat zij daarbij het volste vertrouwen
hebben in de politieke toekomst van

de pasgeborene, blijkt uit de tekst:
"Anne…..klaar voor Balkende 9. Omdat
de toekomst vandaag begint!"  

Daarna werd, bij de beschuit met
muisjes, natuurlijk nog een mand
met kraamcadeau's aangeboden.

Anne ... 
klaar voor Balkenende 9!

Om dit allemaal te kunnen realiseren
is Daniël op zoek naar partners die
hem hierbij willen steunen. U kunt
voor informatie contact opnemen met
WWW.TEAMWILLEMSEN.COM

Dat de Lochemer hard met een zijspan
kan rijden is bekend. Hij werd maar
liefst 5 keer Wereld Kampioen. Maar
dat hij met een solo motor ook hard
kan gaan, weet lang niet iedereen. Da-
niël reed de 6-daagse in Nieuw Zee-
land en werd daar verrassend 3e. Na
deze ervaring reed hij begin dit jaar
mee in de DAKAR-rally. Ook deze rally
reed hij, in de top 50, uit. Al zei hij op
tv dat hij het `noooooooooooit weer´
doet. (toch fluisterde Daniël mij in het

oor dat hij toch een 2e keer de DAKAR-
rally wil rijden). Afgelopen vrijdag-
avond gaf Daniël voor sponsoren en le-
den van `de club van 50`, een open
huis in zijn werkplaats. Daar werd een
film gedraaid van zijn Dakar avon-
tuur. Tevens stond de motor die Dani-
ël bestuurde tijdens deze rally in de
werkplaats zodat men deze van dicht-
bij kon bewonderen. Zijn nieuwe bak-
kenist, Reto Grütter uit Zwitserland,
kon er helaas niet bij zijn omdat hij ge-
veld was door de griep. Deze jongen is
pas 22 jaar en zeer getalenteerd. Dani-
ël ziet het dan ook helemaal zitten
met hem.

Verder zijn er geen grote veranderin-
gen binnen het team. Zo zijn de motor
en het frame hetzelfde als vorig jaar.
Ook kan Daniël wederom rekenen op
de steun van Danny Vroemans - mon-
teur, René Boon - monteur en Han
Groot Roessink - chauffeur. Zondag 11
maart begint het seizoen echt voor de
mannen want dan is de eerste wed-
strijd meetellende voor het Neder-
lands Kampioenschap. Deze wordt ge-
reden in Lochem.

Daniël Willemsen meer dan
alleen zijspancrosser
Zijspancrosser Daniël Willemsen is
een stichting begonnen. STICH-
TING MOTORSPORT WILLEMSEN.
Met deze stichting wil Daniël o.a.
zieke kinderen een leuke dag be-
zorgen. Dit doet hij door middel
van lezingen en opstapdagen (een
rondje mee in het zijspan). Zo was
vorig jaar KiKa (Kinderen Kanker-
vrij) zijn goede doel.

Maar dan komt het moment dat er
een nieuw leven start, alles is niet
meer vanzelfsprekend aanwezig, we
zullen nu samen verder moeten.  Maar
hoe zal dat gaan. Er gebeurt zoveel en
……… verstaan we elkaar wel voldoen-
de? Het gaat niet alleen om het aanle-
ren van massage in deze cursus. In fei-
te leert de cursus het contact met de
baby verbeteren. Het gevoel van gebor-
genheid wordt versterkt. Rust en ont-
spanning bij de baby en tussen ouder
en kind wordt bevorderd. De baby kan

er vaak beter van slapen en ook op het
huilgedrag kan de cursus een gunstige
invloed hebben. Bovendien is de mas-
sage ook goed voor de tastzin van het
kindje en stimuleert het de spijsverte-
ring. Verder wordt er in de cursus on-
der andere aandacht besteed aan til-
len en dragen, het leren herkennen
van lichaamstaal en de motorische
ontwikkeling van het jonge kind. De
cursus is bestemd voor moeders, va-
ders of verzorgers met baby's vanaf on-
geveer zes weken tot zes maanden. Er
is ruimte voor contact met andere ou-
ders. Ervaringen en wederzijdse advie-
zen kunnen worden uitgewisseld. Lo-
catie: Wijkgebouw Yunio/Sensire, Het
Wiemelink 40, Vorden Datum: vrijda-
gen 13, 20, 27 april 2007 Tijd: 9.30 -
11.30 uur Aanmelding/ Informatie :
tel. (0314) 35 64 31 of via: cursusbu-
reau@sensire.nl

Cursus babymassage

Cursusbureau Oost-Gelderland or-
ganiseert voor Yunio Oost Gelder-
land in Vorden de cursus "Baby-
massage" . Liefdevolle aanraking is
net zo belangrijk als voedsel en
zuurstof. Veilig negen maanden in
de baarmoeder gewiegd en gevoed
worden is een hele ervaring.

WEEKBLAD

www.contact.nl

Nu ook op

internet!

Dus kijk snel op



BLOEMENDAAL & WIEGERINCK
accountants en belastingadviseurs

Het adres voor een deskundige dienstverlening ten aanzien van o.a.:

•  persoonlijke advisering;
•  accountancy;
•  salarisadministratie;
•  fiscaliteiten.

Voor het verzorgen van uw BELASTINGAANGIFTE 2006 kunt u bij ons terecht op één
van de volgende woensdagavonden: 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

ALLEEN BIJ RUESINK
ONZE INKOOP IS ÚW VOORDEEL!

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

www.ruesink.nl

GOOR
Laarstraat 33, tel: 0547 - 27 40 18

RUURLO
De Venterkamp 11, tel: 0573 - 45 20 04

ENSCHEDE
H. ter Kuilestraat 175b, tel: 053 - 430 80 06

DOETINCHEM
Grutbroek 6, tel: 0314 - 32 35 00

ZUTPHEN
De Stoven 16a, tel: 0575 - 57 00 75

Citroën Berlingo 1.6i 16V XT-R

incl. Metallic lak, Airconditioning, Radio/CD speler

en afl everingskosten € 20.720

Meeneemprijs € 18.920OP=OP!

Citroën korting € 600
  Ruesink inkoopkorting €  1.200

naaimachinespecialist

Repararties van naaimachines kunnen afgegeven worden bij 

Roosenstein Quality Wear Burgemeester Galleeestraat 12, Vorden tel. 0575-553879. 

of Nieuwstad 31, Lochem tel. 0573-252748.
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Vorden

organiseert een

KLAVERJAS-
EN

JOKERAVOND
donderdag
15 maart

aanvang: 20.00 uur

Kantine
De Ark

Schadeherstel
aan alle merken onder garantie

Autoglasservice - Leenauto gratis etc.

Brinkhorst 1
7207 BG Zutphen
(Industrieterrein Revelhorst)
Telefoon (0575) 57 16 60

Care for Human

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

Carmen Smeerdijk
(verpleegkundig healthconsulent)

Vorden, tel.: (0575) 84 30 46
e-mail: care4human.smeerdijk@chello.nl

www.careforhuman.nl, www.vitalweight.nl

Auto Herwers Zutphen verzorgt onder de

namen Herwers Mitsubishi en Herwers

Hyundai het dealerschap voor de respectieve-

lijke merken in Zutphen en omstreken. Auto

Herwers maakt onderdeel uit van de Herwers

Groep. Een no-nonsense organisatie die in de

Achterhoek onder de dealernamen Auto

Herwers en Auto Hercom het beste en breed-

ste totaalconcept wil bieden op het gebied

van mobiliteit en waar klanten en medewer-

kers zich door de laagdrempeligheid en het

eerlijk zaken doen thuis voelen.

Fulltime, voor onze vestiging in Zutphen.

GELDERHORST 2 ZUTPHEN TEL. (0575) 52 65 90. WWW.HERWERSZUTPHEN.NL

Receptioniste / adm. medewerkster

Wij zoeken een spontane klantvriendelijke collega met gevoel voor

commerciële alertheid en sterk in communicatieve vaardigheden; een klant-

gerichte duizendpoot die service en kwaliteit hoog in het vaandel heeft staan.

In deze fulltime functie ben je in de rol van gastvrouw het gezicht van ons

bedrijf die onze klanten aan de balie ontvangt dan wel telefonisch te woord

staat. Daarnaast ben je de spil van onze receptie en verantwoordelijk voor

het accuraat afhandelen van de door de verkoop aangeleverde administratie

en daaruit voortvloeiende activiteiten tot en met het factureren van de auto

alsmede het secretarieel ondersteunen van de totale vestiging.

Jouw talenten

Je beschikt over een opleiding op MBO niveau in secretariële/commerciële

richting. Je hebt minimaal 2 jaar gerichte ervaring, bij voorkeur opgedaan

binnen een dealerbedrijf. Je hebt een dienstverlenende, commerciële instel-

ling, je bent communicatief goed onderlegd zowel mondeling als schriftelijk

in de Nederlandse taal en bent accuraat. Werken met programma’s Word,

Excel en Outlook in het bijzonder is voor jou geen probleem. 

Meer informatie?

Voor nadere informatie over deze functie kun je contact opnemen met

Daniëlle Jolink, Personeelsmanager.  Je kunt haar bereiken onder telefoon-

nummer: 0575 46 80 16

Wat bieden wij?

Een afwisselende functie binnen een informele en dynamische werkomge-

ving waarin klantgerichtheid, kwaliteit en teamwork voorop staan. Goede

primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden. Aanstelling vindt in eerste

instantie plaats voor een jaar maar wordt vervolgens bij goed functioneren

omgezet in een dienstverband voor onbepaalde tijd.

Solliciteren

Past jouw profiel in onze bruisende organisatie? Stuur dan jouw sollicitatie

met CV naar: Herwers Groep, t.a.v. Daniëlle Jolink, Postbus 70,

7255 ZH  Hengelo Gld. E-mail: d.jolink@herenis.nl 

Wij verzoeken vrouwen om te solliciteren omdat onze personele bezetting

voornamelijk uit mannen bestaat.

Hier komt je carrière
pas echt op toeren!

HERWERS ZUTPHEN

WEEKBLAD

Dus kijk snel op
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Colofon
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 

Aanleveren advertenties/berichten:
Maandagmorgen voor 9.00 uur

Correspondenten:
Fam. Velhorst
Het Wiemelink 11
7251 CW Vorden
Telefoon (0575) 55 16 88
E-mail: a.velhorst3@kpnplanet.nl

Overname van advertenties en
berichten is niet toegestaan

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

ALARMNUMMER POLITIE AMBULANCE BRANDWEER 1 1 2

REGIONALE HUISARTSENPOST 0900 - 200 9000

Vierakker
Vorden

Wichmond

Kranenburg

Delden
Linde

Medler

Wildenborch

Bronckhors t  Noord

Zie in het hart van Contact

Hèt kadoboek
www.konijnenbult.nl

Deze week
in Contact

• 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!!

KIJK • PROBEER • PROFITEER

Kieftendorp 11 - 7255 MG Hengelo Gld. tel: 0575-467278

KOOPZONDAG
11.00–17.00 uur26 november26 november

SCHOENMODE HERMANS
.

S I N T O P G E L E T
Ons magazijn wordt te klein

Wij gaan verbouwen

daarom 10% korting
op onze GEHELE collectie SCHOENEN en LAARZEN

Koopzondag 26 nov. 11.00-17.00 uur
“Oh, kom er eens kijken”

Raadhuisstraat 27
Hengelo (Gld.)

Tel. (0575) 46 25 47

‘s maandags gesloten

midden in het   hart van Bronckhorst

10%

10%

10%

10%
10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

Extra
koopavonden

wo / do
22 / 23 nov

Koop-
zondag
26 nov

Extra
koopavonden

wo / do
22 / 23 nov

Koop-
zondag
26 nov

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

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

20%
KORTING
OP GEHELE

COLLECTIE*

20%
KORTING
OP GEHELE
COLLECTIE*

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

Profiteer SOLDERIE Prijzen
BLAZERS NU € 75,-- 2 VOOR € 125,--
T'SHIRTS NU € 20,-- 2 VOOR € 35,--
BROEKEN NU € 49,-- 2 VOOR € 75,--
PULLOVERS NU € 35.-- 2 VOOR € 50.--

LANGELER MODE KERKSTRAAT 11
7255 CB   HENGELO GLD   0575-461235

HENGELO GLD.
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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
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EPICA
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De digitale versies bieden enkele voor-
delen 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 ver-
zameling van artikelen van de voor-
pagina'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 ver-
eenvoudigd 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 web-
site. Het aanleveren van Contactjes ge-

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

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

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

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

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

Weevers vernieuwt de website van Weekblad Contact

Weekblad Contact ook op
Internet
Naast de vertrouwde papieren uit-
gaven, 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 arti-
kelen 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 bie-
den u beide mogelijkheden.

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 INSCHEN-
KEN''. 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 verant-
woordelijk? Kan 1 glas nog wel of waar
ligt de grens? 

Mevrouw Marleen van de Hoek van de
Gelderse verslavingszorg gaat met ons
in gesprek en vertelt over haar ervarin-
gen. Graag nodigen wij u uit om aan-
wezig te zijn op onze Passageavond,
dinsdag 28 november a.s. in de boven-
zaal van het Dorpshuis. Gasten zijn
hartelijk welkom.

Passage

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

De artikelen die op deze bazaar voor
de verkoop werden aangeboden wa-
ren veelal gemaakt door de deelneem-
sters, 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-

te handwerken te slijten op de kerst-
markt die op 10 december in het Lud-
gerusgebouw in Vierakker zal worden

gehouden. De Welfare Rode Kruis Vor-
den is daar namelijk met een verkoop-
stand aanwezig.

Bazaar Welfare Rode Kruis
De dames van de Welfare Rode
Kruis Vorden waren woensdagmid-
dag na afloop van de bazaar toch
een tikkeltje teleurgesteld. De ba-
zaar die in het verzorgingshuis De
Wehme werd gehouden, trok min-
der bezoekers dan verwacht.

Verkoop kleedjes bij de Welfare

Op donderdag 23 november a.s. houdt
de PCOB afd. Vorden haar middagbij-
eenkomst om 14.340 uur in het Stam-
pertje (Dorpscentrum) te Vorden. Dan
zal dhr. Job Teeuwen uit Lochem een
diapresentatie houden over "De Ach-
terhoek, cultuur en natuur in een Gel-
derse landstreek".
Het gaat over kastelen, Saksische boer-
derijen, de aanpassing van planten- en
dierenleven aan de menselijke bedrij-
vigheid, over hessenwegen, elk met
hun eigen historie. Kortom: de Achter-
hoek vormt het decor, waarover heel
wat plaatsjes en praatjes te maken
zijn. Tevens zal in deze vergadering
het 150e lid worden verwelkomd. Bo-
vendien is er nog een verrassing voor
de aanwezigen. Iedereen is op deze bij-
eenkomst van harte welkom.

PCOB lezing over de
Achterhoek

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

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

Oud Vorden

Dinsdag 21 november 2006
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Colofon
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
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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

Overname van advertenties en
berichten is niet toegestaan
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Zie in het hart van Con
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• 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 vanGAZELLE • BATAVUS • OGA-MIYATA • GIANT • SPARTAtegen scherpe prijzen!!
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Kieftendorp 11 - 7255 MG Hengelo Gld. tel: 0575-467278

KOOPZOND
11.00–17.26 november26 november

SCHOENMODE HERMA S .

S I N T O P G E L E TOns magazijn wordt te kleinWij gaan verbouwen

daarom 10% kortingop onze GEHELE co ectie SCHOENEN en LAARZENoopzondag 26 nov. 11.00-17.00 uur“Oh, kom er eens kijken”

Raadhuisstraat 27Hengelo (Gld.)Tel. (0575) 46 25 47‘s maandags gesloten

midden in het   hart van Bronckhorst
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Deze akties zijn alléén geldig van 22 t/m 26

Bij besteding vanaf € 75,-
30% korting op een ski-lesBovendien maakt u kans op een gratis ski-les voor het hele gez
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De digitale versies bieden enkele voor-
delen 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 ver-
zameling van artikelen van de voor-
pagina'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 ver-
eenvoudigd 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 web-
site. Het aanleveren van Contactjes ge-

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

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

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

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

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

Weevers vernieuwt de website van Weekblad Contact

Weekblad Contact ook op
Internet
Naast de vertrouwde papieren uit-
gaven, 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 arti-
kelen 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 bie-
den u beide mogelijkheden.

Dinsdag 21 november 200668e jaargang no. 37
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De digitale versies bieden enkele voor-delen boven de papieren uitgaven. Zoheeft u een overzicht van alle uitgavenvan Weevers en kunt u de archieveninzien voor oudere uitgaven. Ook dezoekfunctie over de actuele uitgavenin het archief is heel handig om viatrefwoorden artikelen terug te vinden.Op de openingspagina staat een ver-zameling van artikelen van de voor-pagina's van de kranten die via E-paperworden gepubliceerd.Als u regelmatig nieuws aanlevert aande redactie, dan is het nu mogelijk omeen logincode aan te vragen voor eenafgeschermd deel van de websitewaarmee de aanlevering wordt ver-eenvoudigd en u zelf meer invloedheeft op de opmaak van het artikel.Tevens heeft u een overzicht van alleartikelen die u via dit systeem heeftaangeleverd.De advertenties in de krant staan ookin de digitale versie. Hierbij bieden wijde mogelijkheid om de advertentie telaten doorlinken naar uw eigen web-site. Het aanleveren van Contactjes ge-

beurt nu op verschillende manieren,aan de balie, telefonisch, via e-mail ofpost. Dit blijft allemaal mogelijk, er isalleen een mogelijkheid bijgekomen,want u kunt nu ook via de website vanwww.contact.nl heel eenvoudig uwContactjes aanleveren.Op de vernieuwde website vindt u ook"Exposities & Musea" en een aantalinteressante sites om te bezoeken.

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

E-paper is voor Drukkerij Weevers eennieuw product. Komt u foutjes of verbeter-punten tegen, laat het ons weten op ons e-mailadres: info@contact.nl. De website www.contact.nl is volledigverzorgd door ons webbureau: Weevers Net.

Weevers vernieuwt de website van Weekblad Contact

Weekblad Contact ook op
Internet
Naast de vertrouwde papieren uit-gaven, verschijnen de weekbladenvan Contact nu ook wekelijks opInternet in de vorm van "E-paper",de electronische krant. Op een zeergebruiksvriendelijke wijze kunt udoor de pagina's "bladeren" en arti-kelen aanklikken om leesbaar tevergroten. Wilt u graag via uwcomputer op de hoogte blijven vanhet laatste nieuws of leest u tochliever vanaf krantenpapier, wij bie-den u beide mogelijkheden.

Dinsdag 26 november komen wij weerbij elkaar in het Dorpshuis. We zullenons deze avond gaan bezig houdenmet 'WAT KAN IK VOOR JE INSCHEN-KEN''. Een voorlichtingsbijeenkomstover alcohol en verkeer. Want wat doet u als uw gasten hebbengedronken en vervolgens in de autowillen stappen? Voelt u zich verant-woordelijk? Kan 1 glas nog wel of waarligt de grens? Mevrouw Marleen van de Hoek van deGelderse verslavingszorg gaat met onsin gesprek en vertelt over haar ervarin-gen. Graag nodigen wij u uit om aan-wezig te zijn op onze Passageavond,dinsdag 28 november a.s. in de boven-zaal van het Dorpshuis. Gasten zijnhartelijk welkom.

Passage

Heeft waarschijnlijk te maken met deNajaarsmarkt die jongstleden zater-dag in hetzelfde gebouw werd gehou-den en dat werd georganiseerd doorde ‘Commisie Bus’. De opbrengst vandie markt wordt namelijk aangewendvoor het onderhoud en de vervoerskos-ten van het ‘busje van de Wehme’. Endan vier dagen later een bazaar vanhet Rode Kruis, toch wellicht een beet-je teveel van het goede, zo vond deWelfare-organisatie.De artikelen die op deze bazaar voorde verkoop werden aangeboden wa-ren veelal gemaakt door de deelneem-sters, wonende in de Wehme zelf endoor mensen die nog zelfstandig inhet dorp wonen. Veel geborduurde –en gehaakte kleden, schortjes, truien,poppenkleertjes e.d. De opbrengst wordt aangewend omnieuw handwerkmateriaal te kopenen om enkele gezellige middagen voorde deelneemsters te bekostigen. De organisatie hoopt de niet verkoch- te handwerken te slijten op de kerst-markt die op 10 december in het Lud-gerusgebouw in Vierakker zal worden gehouden. De Welfare Rode Kruis Vor-den is daar namelijk met een verkoop-stand aanwezig.

Bazaar Welfare Rode Kruis
De dames van de Welfare RodeKruis Vorden waren woensdagmid-dag na afloop van de bazaar tocheen tikkeltje teleurgesteld. De ba-zaar die in het verzorgingshuis DeWehme werd gehouden, trok min-der bezoekers dan verwacht.

Verkoop kleedjes bij de Welfare

Op donderdag 23 november a.s. houdtde PCOB afd. Vorden haar middagbij-eenkomst om 14.340 uur in het Stam-pertje (Dorpscentrum) te Vorden. Danzal dhr. Job Teeuwen uit Lochem eendiapresentatie houden over "De Ach-terhoek, cultuur en natuur in een Gel-derse landstreek".Het gaat over kastelen, Saksische boer-derijen, de aanpassing van planten- endierenleven aan de menselijke bedrij-vigheid, over hessenwegen, elk methun eigen historie. Kortom: de Achter-hoek vormt het decor, waarover heelwat plaatsjes en praatjes te makenzijn. Tevens zal in deze vergaderinghet 150e lid worden verwelkomd. Bo-vendien is er nog een verrassing voorde aanwezigen. Iedereen is op deze bij-eenkomst van harte welkom.

PCOB lezing over deAchterhoek

Woensdag 22 november zal J. Berendsuit Doetinchem voor de vereniging‘Oud Vorden’ een dialezing houdenover het onderwerp ‘Adel en boeren-adel in de Achterhoek’. Hij zal dan on-

der meer vertellen over scholtenboe-ren, de boerenadel uit deze omgeving,kasteeladel e.d. De bijeenkomst die inzaal De Herberg wordt gehouden, begint om 20.00 uur.

Oud Vorden

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 INSCHEN-
KEN''. 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 verant-
woordelijk? Kan 1 glas nog wel of waar
ligt de grens? 

Mevrouw Marleen van de Hoek van de
Gelderse verslavingszorg gaat met ons
in gesprek en vertelt over haar ervarin-
gen. Graag nodigen wij u uit om aan-
wezig te zijn op onze Passageavond,
dinsdag 28 november a.s. in de boven-
zaal van het Dorpshuis. Gasten zijn
hartelijk welkom.

Passage

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

De artikelen die op deze bazaar voor
de verkoop werden aangeboden wa-
ren veelal gemaakt door de deelneem-
sters, 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-

te handwerken te slijten op de kerst-
markt die op 10 december in het Lud-
gerusgebouw in Vierakker zal worden

gehouden. De Welfare Rode Kruis Vor-
den is daar namelijk met een verkoop-
stand aanwezig.

Bazaar Welfare Rode Kruis
De dames van de Welfare Rode
Kruis Vorden waren woensdagmid-
dag na afloop van de bazaar toch
een tikkeltje teleurgesteld. De ba-
zaar die in het verzorgingshuis De
Wehme werd gehouden, trok min-
der bezoekers dan verwacht.

Verkoop kleedjes bij de Welfare

Op donderdag 23 november a.s. houdt
de PCOB afd. Vorden haar middagbij-
eenkomst om 14.340 uur in het Stam-
pertje (Dorpscentrum) te Vorden. Dan
zal dhr. Job Teeuwen uit Lochem een
diapresentatie houden over "De Ach-
terhoek, cultuur en natuur in een Gel-
derse landstreek".
Het gaat over kastelen, Saksische boer-
derijen, de aanpassing van planten- en
dierenleven aan de menselijke bedrij-
vigheid, over hessenwegen, elk met
hun eigen historie. Kortom: de Achter-
hoek vormt het decor, waarover heel
wat plaatsjes en praatjes te maken
zijn. Tevens zal in deze vergadering
het 150e lid worden verwelkomd. Bo-
vendien is er nog een verrassing voor
de aanwezigen. Iedereen is op deze bij-
eenkomst van harte welkom.

PCOB lezing over de
Achterhoek

Woensdag 22 november zal J. Berends
uit Doetinchem voor de vereniging
‘Oud Vorden’ een dialezing houden
over het onderwerp ‘Adel en boeren-
adel 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.

Oud Vorden



Kleding die geschonken kon worden
of, indien men dat wilde, kregen de
schenkers de helft van de opbrengst in
contanten uitbetaald.
Je kon het zo gek niet bedenken of er
was voor iedere koper vanaf de maten
80 t/m 152 wel iets voor haar gading
bij. Want dat viel wel op, ‘kopende va-
ders’ waren er bijna niet. Die waren
deze zaterdagmorgen blijkbaar tot op-

pas van de kids thuis veroordeeld!

Trouwens moeders in verwachting
konden ook goed op de beurs terecht,
want er hing een rek vol positiekle-
ding. Verder een schap met speelgoed
en aan de wand leuke ‘plakdingetjes’
die de peuters van ‘Ot en Sien’ speciaal
voor deze gelegenheid hadden ge-
maakt.

Voor grote artikelen was geen plaats
in de peuterspeelzaal, maar mochten
wel middels foto’ s en dergelijke wor-
den aangeboden. Zo stond er bijvoor-
beeld ‘box te koop’ met daarbij een
kleine beschrijving van het voorwerp
zoals ook b.v. ‘bij deze maxicosi be-
hoort nog een winterzak en een reis-
wiegje’.
De opbrengst van de beurs wordt aan-
gewend voor de peuterspeelzaal zelf.
De overgebleven kleding en speelgoed
gaat naar de stichting Dorkas, die er
op haar beurt weer kinderen in de
voormalige oostblok- landen blij mee
maakt.

Kledingbeurs 'Ot en Sien'

Het was zaterdagmorgen een komen en gaan van met name moeders, die
een kijkje kwamen nemen tijdens de kledingbeurs van de peuterspeel-
zaal ‘Ot en Sien’. De afgelopen dagen had de leiding van de peuterspeel-
zaal heel wat kleding en ook speelgoed voor de verkoop in ontvangst mo-
gen nemen.

Volop keuze tijdens de beurs.

Vertelt ze: ‘Ik was 55 jaar toen ik de
ziekte van Bechterew kreeg (een be-
paald soort reuma) waarna ik werd af-
gekeurd. Ik werkte in Zeeland waar ik
leiding gaf aan de wijkverpleging uit
de gehele provincie. En toen plotse-
ling kreeg ik die ziekte. Ik dacht bij
mezelf, mijn hele leven heb ik andere
mensen hulp verleend, ik leg me er
niet bij neer dat ik niets meer kan. Ik
ben toen in behandeling gegaan bij
een kunstzinnig therapeut met als uit-
gangspunt: doen wat ik wel kan. Men-
sen worden in de maatschappij heel
vaak afgerekend op dingen die zij niet
kunnen. Helemaal fout, men moet
uitgaan van wat men wel kan.

Gelukkig heb ik in mijn leven altijd di-
verse cursussen gevolgd. Door de be-
handeling van deze therapeut bleek
dat ik aanleg had voor het schilderen
en ben ik daar op mijn 60e jaar mee
begonnen. Ik heb er mijn hele ziel en
zaligheid ingelegd. Gelukkig hoef ik
er mijn brood niet mee te verdienen.
Zie het als een hobby. Worden er tij-
dens exposities schilderijen verkocht,
dan is dat mooi meegenomen. Al ko-
pen bezoekers niets, maar ze zeggen
bij het weggaan ‘ik heb aan het bezich-
tigen van de schilderijen een goed ge-
voel overgehouden, dan voel ik mij
heel gelukkig.

Een tijdje terug stond er iemand een
poos naar een schilderij van mij te kij-
ken. Ze vertelde mij dat ze in Zwitser-
land een hele prettige vakantie had ge-
had. Dit bewuste schilderij doet mij
daaraan terug denken’, zo sprak zij.
Prachtig toch, ik zie het schilderen
ook als een soort levensinvulling’, zo
zegt de schilderes. Zij woont sedert
mei vorig jaar samen met haar vrien-
din Janna Snoep aan de Horsterkamp
in Vorden. Aaf Renkema: ‘ Wij zijn hier
echt bij toeval beland. Wij woonden
destijds nog in Wilhelminadorp, een
plaats in de buurt van Goes. Op gege-
ven moment kreeg ik van de gemeen-
te daar geen toestemming om achter
mijn huis een atelier te bouwen. Dan
gaan we hier weg, zo besloten Janna
en ik.
Aangezien Janna van oorsprong uit
Arnhem kwam, leek het ons wel leuk
om in de Achterhoek te gaan wonen.
Vervolgens op internet gekeken en za-
gen wij dat dierenarts Warringa hier
aan de Horsterkamp dit huis wilde ver-
kopen. Het resultaat is bekend’, zo
zegt Aaf Renkema lachend. De garage

achter het huis werd ‘omgetoverd’ tot
atelier en wanneer vriendin Janna
zich met muziek bezig houdt, gaat
Aaf naar het atelier om te schilderen.
‘Bezig zijn met schilderen doet mij
goed. Op voorhand weet ik nooit wat
ik ga schilderen. Ik begin met het uit-
zoeken van de kleuren waarmee ik wil
schilderen. De compositie ontstaat pas
aan het eind van het schilderproces.

Ik heb geen bepaalde lievelingskleur.
De kleur wisselt per schilderij. Dat
heeft alles met mij zelf te maken, hoe
ik mij die dag voel. Thans ben ik in een
fase dat ik bij ‘zwart’ begin en dat ik
dan door schilder richting ‘licht’. Mis-
schien morgen wel schilderijen met
het accent op rode, blauwe of gele
kleuren. Het schilderen is iedere keer
weer een uitdaging met mij zelf’, al-
dus Aaf. Ze heeft het in Vorden goed
naar de zin. Het gezegde ‘ouderen
moeten niet meer verkassen’ is niet op
Aaf en haar vriendin van toepassing. ‘
Het gaat ook niet zozeer over de stad
of dorp waar je woont, maar over het
feit of je gelukkig bent met de ‘woon-
plek’. En dat plekje hebben we hier ge-
vonden. Bovendien zijn de mensen in
de Achterhoek erg vriendelijk.

In elk geval vriendelijker dan de inwo-
ners uit Zeeland, hoewel ik er wel 40
jaren met veel plezier heb gewoond’,
zo zegt ze. Aaf Renkema komt oor-
spronkelijk uit Grootegast, een dorp in
de buurt van de stad Groningen. Haar
ouders hadden daar een boerderij Aaf:
‘In de oorlogsjaren een echt ‘door-
gangshuis’. Mijn ouders hadden conti-
nu onderduikers. Zo verleenden zij op
gegeven moment onderdak aan een
Canadese piloot. Plotseling een inval
en werd mijn vader zelfs met de dood
bedreigd. Gelukkig liep het op het nip-
pertje goed af.

Over dat soort dingen werd thuis
nooit gesproken. In de oorlogsjaren
werd er overal op het platteland clan-
destien geslacht. Ook daarover werd
nooit gesproken’, zo zegt ze. Aaf Ren-
kema werd na de Mulo te hebben be-
zocht verpleegkundige en kwam zij
vervolgens met de wijkverpleging in
aanraking. Na eerst in Groningen te
hebben gewerkt, kwam zij via een pe-
riode in Utrecht, uiteindelijk in Zee-
land terecht. De komende jaren wil zij
blijven schilderen en houdt zij zo nu
en dan ‘open huis’ in haar atelier aan
de Horsterkamp 3 in Vorden.

Schilderes Aaf Renkema: 
'Ga in je leven nooit bij de
pakken neerzitten'

Soms kan een bepaalde gebeurtenis, je leven een andere wending geven.
Een gebeurtenis die in eerste instantie nadelig lijkt uit te vallen, maar uit-
eindelijk toch positief blijkt. Nederlands bekendste voetballer ooit, Johan
Cruijff heeft daarover een wereldberoemde uitspraak gedaan: ‘Ieder na-
deel , ‘hep’ (plat Amsterdams) ook weer zijn voordeel’ ! De 72-jarige Aaf
Renkema kan daarover meepraten. Volop in het levend staand en een
baan met een grote verantwoordelijkheid en met heel veel plezier je werk
doen. Dan plotseling met een ziekte geconfronteerd te worden waardoor
ze arbeid ongeschikt werd verklaard, waarna ze jarenlang in de WAO be-
landde.

Aaf Renkema: optimistisch van aard.

Er worden absurde prijzen gevraagd
voor nieuwe printer cartridge, deze
prijzen staan niet in verhouding tot de
werkelijke waarde. Maar wat te  den-
ken van het milieu; (zeker net zo be-
langrijk). Het maken van één nieuwe
cartridge kost 3,5 liter aardolie, als
zo'n cartridge in het milieu terecht
komt duurt het tientallen zoniet hon-
derden jaren voordat de natuur het
helemaal afgebroken heeft. 

Cartridges kunnen zonder problemen
7 á 8 keer hervult/hergebruikt worden
mits men op tijd stopt met het leeg
printen van een cartridge dus: Niet

hervullen is milieu belastend én let-
terlijk weggegooid geld!!!; De afge-
dankte (versleten) cartridge worden
door ons ingeleverd bij "klein che-
misch afval". Het komt er eigenlijk op
neer dat u het milieu spaart (de toe-
komst) én Uw portemonnee, zónder
extra inspanning!!

Dit alles was voor Wm Imhoff het uit-
gangspunt om zelf een bedrijf op te
zetten dat "oude"inktcartridges weer
vult en ze daardoor weer geschikt
maakt voor hergebruik. "Op zich is het
verhaal niet nieuw, er zijn zelfs al van
die doe het zelf setjes te koop. Dit

geeft niet alleen een hoop geklieder,
het blijkt dat dit lang niet altijd an de
eisen van de klant voldoet", aldus
Wim Imhoff. 
Vanuit zijn vorige bedrijf kon hij de
professionle intvulmachine overne-
men, zelf heeft hij de machine dus
aangepast dat bijna alle soorten car-
tridges te vullen zijn.

Dus gooi uw lege cartridge niet weg,
maar bespaar tientallen euro's door
uw cartridge machinaal te laten her-
vullen met milieu vriendelijke inkt.
Dit kan al vanaf ¤ 3. Het adres waar u
de cartridges kunt inleveren is Engel-
bertsstraat 7, 7207 JG  Zutphen. 

Voor meer informatie kan men bellen
of mailen naar:  
(0575)52 87 47 of (06) 51 54 76 34, 
e-mail: info@cartridgevullen.com

Cartridgevullen
Professional Cartridge Refillers

Printerfabrikanten bieden hun printers aan voor redelijk lage prijzen,
maar dan komt het! De éérste cartridge die bij de printer zit (als deze
nieuw gekocht wordt) is meestal maar voor de helft of nog minder gevuld
dus u zult al snel weer bij de winkel staan om 'n nieuwe te kopen en dan
komt U achter de werkelijke prijs.



Ook vertelde Martine waartoe het
kamp Westerbork (door de Duitsers
‘Durchgangslager’ genoemd) diende.
In eerste instantie als opvangcentrum
en later toen de Duitsers het in bezit
namen, werden vanuit Westerbork
tienduizenden joden naar vernieti-
gingskampen getransporteerd. Ivonne
Lichtenberg brak deze avond een lans
voor de werkwijze van Amnesty Inter-

national. Zij vroeg daarbij speciaal
aandacht voor vrouwen in Teheran,
die notabene werden opgepakt omdat
zij aandacht vroegen voor de Wereld-
vrouwendag op deze donderdag 8
maart 2007.

De aanwezigen in de zaal werden, ge-
heel vrijblijvend, verzocht om een
handtekening te plaatsen om daar-
mee adhesie te betuigen aan deze
vrouwen in Teheran. Toch ook nog

wat ‘vrolijke noten’ tijdens deze bij-
eenkomst in Vorden. Miek Slagman
uit Laren,student aan de muziek-
school in Zutphen, liet horen welke
warme klanken er zoal uit een harp
‘getoverd’ kunnen worden. Een dank-
baar applaus viel haar ten deel. Ook
kreeg zij na afloop, net als Martine
Letterie, door de organisatie van deze
avond (Vrouwenraad en Amnesty)
bloemen aangeboden.

Wereldvrouwendag in het dorpscentrum: aangrijpend!

Donderdagavond waren een flink aantal dames naar het dorpscentrum
in Vorden getogen, om daar in het kader van de internationale Wereld-
vrouwendag te luisteren naar Martine Letterie. Deze Vordense kinderboe-
kenschrijfster heeft vorig jaar een boek geschreven met als titel ‘Scherven
in de nacht’. De aanwezigen in de zaal waren danig onder de indruk van
het aangrijpende verhaal van Martine. Een boek waarin onder meer de be-
ruchte ‘Kristalnacht’ (1938) de revue passeerde. Een nacht toen bij de Jood-
se winkeliers in Duitsland de ruiten werden ingegooid en ook winkels in
brand werden gestoken. Vandaar ook de titel van het boek ‘Scherven in de
nacht’!

Martine Letterie vertelt.

Harpiste Miek Slagman.

Op 16 december vond de 1ste voorron-
de plaats. Deze wedstrijd werd gehou-
den in de Braninkhal te Laren. Joyce
van Amerongen behaalde bij de "Pré
Instap"niveau 13 een 1ste plaats. Ook
Lieke Spekschoor viel hier in de prij-
zen. Zij behaalde een 2de plaats bij de
"Jeugd" niveau 11.
De 2de voorronde werd op 17 februari
gehouden in sporthal "De Kamp" te
Hengelo. Hier werden zelfs 3 medail-
les in de wacht gesleept. Paula Bruins-
ma behaalde de bronzen plak bij de

"Jeugd" niveau 11. Lieke Spekschoor en
Joyce van Amerongen behaalde allebei
de zilveren plak. 

De 3de en tevens laatste voorronde
werd op 3 maart gehouden in sport-
zaal Hoeflo te Harfsen. Voor Joyce van
Amerongen, Naomi Ulkeman en Bo
Groot Roessink was dit de finalewed-
strijd. Deze meisjes hebben namelijk
nog niet de leeftijd dat ze deel mogen
nemen aan de  regiofinale. Maar ze
hebben het super gedaan. Naomi Ulke-

man behaalde de 3de plaats bij de "Pré
Instap" niveau 13 tijdens deze finale-
wedstrijd. Joyce van Amerongen be-
haalde op ditzelfde niveau een 2de
plaats. Ook een groot compliment
voor Bo Groot Roessink. Als 6 jarige
heeft ze het heel goed gedaan op ni-
veau 14. Tevens behaalde Lieke Spek-
schoor  wederom een zilveren medail-
le.

Ook Sanne Wentink (Instap niveau
13), Ilse Lindenschot ( Instap niveau
13), Emma Groot Jebbink (Pupil 2, ni-
veau 12) en Natasja van Lingen (Jeugd
11) hebben tijdens de voorrondes goe-
de resultaten gehaald. Voor de regio-fi-
nale hebben zich de volgende meisjes
geplaatst: Ilse Lindenschot, Natasja
van Lingen, Paula Bruinsma en Lieke
Spekschoor. Meiden, wij wensen jullie
veel succes tijdens de regio-finale op
14 april in Rheden.

Selectie SPARTA naar regio-finale

Na 1 jaar hard trainen o.l.v. Jolien Groot Roessink is het een aantal meis-
jes van SPARTA gelukt om zich in de 6de divisie te kwalificeren voor de re-
gio-finale. Vorig jaar april is gymnastiekvereniging SPARTA gestart met
een selectiegroep. De resultaten o.l.v. Jolien Groot Roessink mogen er zijn.
Het is ook erg fijn dat Jolien tijdens de trainingsavonden  hulp heeft van
Erna Hartman en Anita van Lingen. Er werden dit seizoen 3 voorrondes in
de 6de divisie geturnd, waarna eventuele plaatsing mogelijk is voor de re-
giofinale. Sparta leverde tijdens deze voorrondes  2 juryleden nl. Harry Pe-
ters en Ellen Rabelink.

Boven v.l.n.r.: Lieke Spekschoor, Natasja van Lingen, Paula Bruinsma. Onder v.l.n.r.: Joyce van Amerongen, Jolien Groot Roessink, Ilse Lin-
denschot, Naomi Ulkeman

Zondagmiddag werd onder zeer fraaie
weersomstandigheden de door de
VAMC ‘De Graafschaprijders’ georgani-
seerde Tulpenrit verreden. Een rit met
een lengte van circa 50 kilometer die
was uitgezet door Wim Wisselink en
Harrie Horsting. Start en finish waren
bij het pannenkoekenhuis ‘Papa Beer’.
De uitslagen waren als volgt:
A- klasse: 1 H.J. Cortumme, Toldijk 99
strafpunten;2 E. Kleinreesink, Henge-

lo 156;3 G. Reugebrink Enschede 165.
B- Klasse: 1 H. Koenraad, Haaren 191
strafpunten; 2 W.Hartman, Oldeber-
koop 228; 3 W. Schuiling, Norg 243.
C- Klasse: 1 G. van Veldhuizen, Vorden
204; 2 E. van Tienen, Zwolle 235; 3
M.A. Veldhuis, Wijhe.

Zondagmiddag 8 april organiseert de
Graafschaprijders de Voorjaarsrit
(ONONOK).

Graafschaprijders: Tulpenrit

Marcel Bulten werd vierde. In de klas-
se MX 2 werd Bas Klein Haneveld 13e.
Dezelfde plek behaalde Niek Langwer-
den in de ‘open klasse’ en werd Niels
Beck 17e. Na achtereenvolgens te zijn

uitgevallen (machinepech) tijdens de
enduro-wedstrijden in Borculo en Hol-
ten, kwam Erwin Plekkenpol zondag
tijdens de motorcross in Lochem in de
MX3 klasse aan de start. Hij eindigde
op de tiende plaats. 
Inmiddels is de Vordenaar per vlieg-
tuig naar Zweden vertrokken waar hij
het komend weekend zal uitkomen tij-
dens een enduro, meetellend voor de
WK.

Motorsport
Tijdens de motorcross die afgelo-
pen zondag in Lochem werd ge-
houden, slaagde VAMC coureur Ha-
rold Wolsink erin om in de 40 plus
klasse beide manches te winnen.

Het thema van de Simavi collecte 2007
is kindersterfte door diarree. Want in
onze wereld sterft elke 15 seconden
een kind aan de gevolgen van diarree.
Vaak zijn deze kinderen ziek gewor-
den van vervuild water en slechte hy-
giëne. Simavi zorgt voor veilig drink-
water, sanitaire voorzieningen en
geeft voorlichting en pakt zo het pro-
bleem bij de bron aan. In Nederland is
water vanzelfsprekend. Dagelijks ge-
bruiken we 120 liter per persoon.
Schoon water komt uit de kraan, we
spoelen er de wc mee door en wassen
er de auto mee. Tegelijkertijd moet
meer dan een miljard mensen het da-
gelijks zonder schoon water doen.
Jaarlijks sterven daardoor 1,8 miljoen

kinderen aan de gevolgen van diarree.
In samenwerking met de lokale bevol-
king zoekt Simavi naar concrete en
duurzame oplossingen, zoals het aan-
leggen van waterpompen, latrines en
het geven van voorlichting over het be-
lang van hygiëne. Zo krijgen mensen
toegang tot veilig drinkwater en kun-
nen kinderen gezond opgroeien. En
als kinderen voldoende kennis opbou-
wen over gezondheid, kunnen ze later
zorgen voor hun eigen gezin. Daarom
krijgen zij binnen de projecten van Si-
mavi de extra aandacht die zij verdie-
nen.

Kortom: een belangrijk thema om
voor te collecteren. U kunt meehelpen
door te geven aan de Simavi-collectant
of een bijdrage over te maken op giro
300100 ten name van Simavi in Haar-
lem. Hartelijk dank!

Simavi strijdt tegen
kindersterfte door diarree
In de week van 18 t/m 24 maart col-
lecteert Simavi in heel Nederland.
Ook in Vorden.



NACHTSEL
Het valt niet mee om verstokte dag-
mensen te laten kennismaken met de
nacht van Hackfort. Als 'ervaringsdes-
kundige' heeft de Nachtwachter daar
rekening mee gehouden. Een potje
nachtsel en een flesje nachtwater spe-
len een belangrijke rol in de voorberei-
ding op de ontmoeting. En als de duis-

ternis in het bos voor de dagmensen
ondraaglijk begint te worden, heeft hij
wat opgeslagen zonlicht achter de
hand.

NACHTJARGON
Stukje bij beetje worden de dagmen-
sen ingewijd in de geheimen van de
nacht. Daarbij hoort ook enige kennis
van het nachtjargon dat de Nacht-
wachter gebruikt, zoals het begrip
'Sluier van stilte' en de woorden 'Kre-
kelstem' en 'Nachtconcert'. Na de tocht
levert de Nachtwachter de deelnemers
weer bij het beginpunt af en gaat ver-
volgens zelf terug naar het westen, de
nacht in. De dagmensen die iets min-
der dagmens zijn geworden kijken
hem na. Als stille getuige van deze bij-
zondere natuurervaring bungelt om
hun nek een unieke medaillon…

Meer activiteiten?Kijk op www.natuur-
monumenten.nl

Avondtocht met de
Nachtwachter bij kasteel
Hackfort
Op zaterdag 17 maart houdt Ver-
eniging Natuurmonumenten een
avondtocht rondom kasteel Hack-
fort. Onder leiding van de Nacht-
wachter ontdekken ouders met
kinderen van 7-11 jaar de gehei-
men van de nacht. De tocht start
om 19.30 uur bij de watermolen
van Kasteel Hackfort in Vorden en
duurt tot ongeveer 21.30 uur. Om-
dat er slechts een beperkt aantal
mensen kan deelnemen, is aanmel-
ding noodzakelijk, tel. (026) 497 91
00.

Het bijwonen van de jaarvergadering
biedt de leden een uitstekende moge-
lijkheid voor het leveren van opbou-
wende kritiek en het aandragen van
goede ideeën. Na afloop van het huis-
houdelijk deel van de bijeenkomst
wordt het woord verleend aan de be-
kende Achterhoekse verhalenvertel-
ster en schrijfster, mevrouw Dini Hid-
dink. In de taal van de streek, waar ze
is opgegroeid, houdt ze een voor-

dracht over de streekroman": "Het be-
loofde land" van Henk Krooswijk.
Dini Hiddink is een geboren Achter-
hoekse. Op 18 mei 1940 aanschouwde
zij het levens-licht op boerderij "Den-
nenboom" in Zwiep. Vanaf haar 16de
jaar is zij actief in het bestu-ren van al-
lerlei organisaties. Zo is ze al zeer veel
jaren voorzitter van "Vrienden van de
Streektaal veur Lochem en Umge-
ving". Veel mensen in de Achterhoek
kennen haar van voordrachten in het
Lochems dialect. Ook buiten eigen ge-
bied verzorgt ze avonden met voor-
drachten en voorlezingen uit eigen
werk. Sinds 1983 zijn er meerdere boe-
ken van haar hand verschenen. 

Het bestuur nodigt leden en overige
belangstellenden van harte uit om de-
ze bijeenkomst bij te wonen.

Anbo-jaarvergadering
m.m.v. Dini Hiddink
Vrijdag 16 maart zal om 14.00 uur
in het Dorpscentrum (zaal 't Stam-
pertje) de jaar-vergadering plaats
vinden van de ANBO voor 50-plus-
sers, afdeling Vorden. Het bestuur
zal dan het organisatorisch en fi-
nancieel jaarverslag 2006 toelich-
ten en nader ingaan op actuele ter
zake dienende ontwikkelingen.

U kunt uw goede, nog draagbare kle-
ding, schoeisel en huishoudtextiel in
gesloten plastic zakken afgeven bij de
volgende adressen:
VORDEN, RK Christ. Koning Pastorie,
Het Jebbink 6
VORDEN/Kranenburg, Portaal RK
Kerk, Ruurloseweg 101
Dit jaar viert Sam's Kledingactie voor
Mensen in Nood haar 40-jarig bestaan!
Hiermee zijn we de oudste charitatie-
ve kledinginzamelaar van Nederland.
Bij de kledinginzameling wordt Sam's
Kledingactie ondersteund door hon-
derden vrijwilligers. De opbrengst van
de ingezamelde kleding komt ten goe-
de aan de noodhulpprojecten van
Mensen in Nood/Cordaid.

Momenteel gaat de opbrengst van de
kleding gaat naar een voedselzeker-
heidsprogramma in Oost-Congo. Onze
lokale partnerorganisatie biedt de
mensen, die door oorlog een nieuw
bestaan moeten opbouwen, voorzie-
ningen om zelf voedsel te genereren.
Dit kan door banen te scheppen zodat
ze voedsel kunnen kopen of door ze
middelen te geven zelf voedsel te ver-
bouwen. Doel is o.a. het percentage
ondervoede kinderen van 15 naar 5%
terug te brengen. 

Voor meer informatie over Sam's Kle-
dingactie voor Mensen in Nood kunt u
kijken op www.samskledingactie.nl of
bellen naar (073) 687 10 60.

Kledinginzameling voor
Mensen in Nood

Op 17 maart a.s. van 10 tot 12 uur vindt in Vorden de jaarlijkse kledingin-
zameling van  Sam's Kledingactie voor Mensen in Nood weer plaats.

Leden van de Oecumenische Vrouwen-
groep Wichmond,  maar ook overige
belangstellenden zijn van harte wel-
kom,  kunnen zich opgeven voor  het
maken van een bloemstukje voor Pa-
sen.  Naar keuze voor binnen of bui-
ten. Plaats: Groot Roessink, bloem-
boerderij, Vordenseweg 84 te Hengelo
Gld. Tijd: woensdag 21 maart 2007,
van 14.00 uur tot 16.00 uur. Tot 14
maart  kan men zich opgeven bij  mw.
W. Hermsen  tel. (0575) 52 08 45.

Workshop
paasstukjes maken

BERKELDUIKERS GAAN
NATIONAAL
Afgelopen zaterdagmiddag heeft de
jeugdselectie van de Berkelduikers uit
Lochem deelgenomen aan de Nationa-
le Speedo Club Meet 2007 in Drachten.
Dat  de Berkelduikers uitgenodigd zijn
voor dit Nationale kampioenschap
voor verenigingsteams is al heel bij-
zonder. Deze jongens en meisjes zijn
uit hun kring het winnende vereni-
gingsteam of een tijdsnelste vereni-
ging van de Kring Speedo Club Meet.
De 14 winnende teams zijn aangevuld
met de landelijke 6 tijd-snelsten, het
geen heeft geresulteerd in ±420 top-
zwemmers. Deze zwemmers behoren
in hun leeftijdsgroep tot de beste
zwemmers van geheel Nederland en
ongetwijfeld onder hen de toekomsti-
ge Nederlandse, Europese  en wellicht
zelfs wereldkampioen(en)

Is wedstrijdzwemmen vaak een echte
individuele sport, met en in de Natio-
nale Speedo Club Meet zwem je vooral
ook voor je club. ledere zwemmer mag
maximaal 3 maal starten en hiermee
punten voor het team weten te beha-
len. Aan het eind van deze dag is dan
bekend welke vereniging er met de
prijs "Beste zwemvereniging van Ne-
derland" naar huis gaat. De vereniging
DZ&PC uit Drachten organiseerde in
samenwerking met de KNZB deze fi-
nale. Het in grote getale opgekomen
aantal toeschouwers zorgden voor een
uitgelaten sfeer waarin een ieder naar
grootse prestaties werd gedreven. Zo
ook de Berkelduikers uit Lochem. Zo-
wel individueel als team werd er uit-
stekend gezwommen. Met een totaal
van 95 punten waren ze als 18e team
geplaatst. Voor aanvang moest er een
teleurstelling worden verwerkt, Hidde
Ottens altijd goed voor een aantal
punten moest vanwege ziekte afmel-
den. Het team beschouwde het als een
extra prikkel om te presteren. Aan het

eind van de dag werd de balans opge-
maakt en waren er 106 punten be-
haald waarmee een prima 16e plaats
voor de Berkelduikers was behaald. De
volledige uitslag zal worden geplaatst
op www.berkelduikers.nl

UITSLAG:
1e Poseidon '56 (Ridderkerk) 216 pun-
ten, 2e De Columbiaan (Voorhout) 214
punten, 3e TriVia (Groningen) 208
punten, 16e De Berkelduikers (Lo-
chem) 106 punten.

Z w e m m e n

UITSLAGEN VORDENSE
BRIDGECLUB
Maandag 5 Maart:
Groep A: 1 Dhr. Wijers / Dhr. Thalen
63,33%, 2 Mw. Hoftijzer/ Dhr. Hoftijzer
61,04%, 3 Mw. Hendriks / Dhr. Berg-
man 51,46% – Groep B: 1 Mw. Wortel /
Dhr. Spreij 65,97%, 2 Mw. van de Ven /
Dhr. Feij 54,86%, 3 Mw. Meijerink /
Dhr. Meijerink 52,08% – Groep C: 1
Mw. Matser/ Mw. ter Schegget 56,44%,
2 Mw. Westerhof / Mw. Veenhuis
56,11%, 3 Mw. Speulman / Dhr. Speul-
man 55,07%

Woensdag 07-03-2007
Groep A: 1 Mw.  Hoftijzer / Mw. Vrug-
gink 63,54%, 2 Mw. Albers / Dhr. Wijers
58,85%, 3 Mw. Webbink / Mw. Simonis
57,81% – Groep B: 1 Dhr.  Wagenvoorde
/ Dhr. Holtslag 69,17%, 2 Mw.  Smit /
Dhr. Groot Bramel 56,71%, 3 Mw.  Ster-
tefeld / Dhr. Stertefeld 55,65%

B r i d g e n

FLASH Recreantenteam
Het recreantenteam, bestaande uit
Frans van Gils, Theo Huntink, Beppie
Menkveld en Apsie van Dijk, speelde
afgelopen woensdag haar laatste wed-
strijd tegen Rianto uit Zutphen. Hier
speelden de nummers 1 en 2 tegen el-
kaar en het kampioenschap is nog
niet beslist. Het werd een spannende
wedstrijd getuige de zes driesetters die
werden gespeeld. Bij de enkelspelen
liet Flash het een beetje liggen. Drie
partijen gingen verloren en er werd er
maar één gewonnen. In de dubbelspe-
len kwam Flash sterk terug. De eerste
drie dubbelspelen werden gewonnen,
onder andere het damesdubbel met
25-23 in de 3e set. Het laatste gemengd
dubbel zou beslissend zijn voor de uit-
slag van de avond en het kampioen-
schap. Bij winst voor Flash zou het
team niet meer door Rianto in te ha-
len zijn. Er werd op het scherpst van
de snede gevochten. Helaas werd de
derde set met 21-19 verloren. Einduit-
slag daarmee 4-4. Rianto moet nog één
wedstrijd spelen. Bij een gelijkspel of
overwinning zal dat team kampioen
zijn. Een tweede plaats is dan toch een
prachtig resultaat voor het team van
Flash.

EINDSTANDEN ANDERE TEAMS
Mixed team 4e plaats
Herenteam 4e plaats
Jeugdteam 2e plaats

B a d m i n t o n

Afgelopen zaterdag moest Dash da-
mes 1 gesponsord door Strada Sports
en Architecten bureau Woudstra aan-
treden tegen Havoc de dames uit
Haaksbergen.
De eerste set ging redelijk gelijk op en
er werd door beide teams redelijke
prestatie geleverd. De set werd gewon-
nen door de dames van Dash met 25-
19.
De tweede set werd heel erg spannend
beide teams vochten om deze set maar
Dash trok uiteindelijk aan het langste
eind 25-23.
De derde set knokten de beide teams
heel erg hard, maar door een aantal
passfouten van Dash kwam Havoc in
het voordeel en verloor Dash met 25-
27.
De vierde set is een set die de Dames
van Dash heel snel moesten vergeten,
er werden ontzettend veel pass fouten
gemaakt en Havoc had een goede ster-
ke service. Het spel werd bepaald door
Havoc en Dash kon daar weinig aan
veranderen 6-25.
De Dames van Dash waren niet van
plan om het daar bij te laten zitten, vol
goede moed gingen zij door na de vijf-
de set. Die werd voor dezelfde maal
erg spannend maar Havoc was toch
degene die aan het langste eind trok
17-19.
Aanstaande zaterdag spelen de Dames
van Dash tegen Dynamo Neede, u bent

Vo l l e y b a l

UITSLAGEN ZATERDAG 10
MAART
Havoc D2-Dash D1: 3-2, Dynamo Neede
D6-Dash D4: 1-3, Dynamo Neede D1-
Dash D2: 4-0, Dash circ. 1-Tornax 1: 0-4,
Dash circ. 2-D.V.O. 1: uitgesteld, Dash
MB2-Dash MB1: 0-4, Dash MC2-Rivo
Rietmolen MC2: 4-0, Dash JC1-Marvo
JC1: 3-1, Dash MC1-Halley MC1: 0-4,
Dash H2-Volga H3: 1-3, Dash MA1-
TOHP MA1: 1-3, Dash D5-ASV D1: 1-3,
Dash H1-S.C. Gorssel H1: 3-1

PROGRAMMA ATERDAG 
17 MAART   
Guv Greven Bovo JC1-Dash JC1, Dijk-
man WSV MC1-Dash MC1, Doc.St. Ori-
on MB1-Dash MB2, Longa '59 H5-Dash
H2, Vios Beltrum MC1-Dash MC2, Vic-
toria D5-Dash D6, Doc.St. Orion H4-
Dash H1, Alfun/Focus D4-Dash D5,
Dash MB1-V.C.V. MB1 , Dash D4-Harf-
sen D2 , Dash D2-V.C.V. D1 , Dash D3-
Harfsen D1 , Dash D1-Dynamo Neede
D1

van harte welkom om ons aan te ko-
men moedigen.

Woensdag 21 maart a.s. is  de  bijeen-
komst van NBvP, Vrouwen van Nu, af-
deling Vorden. De heer A.J. Klein Ik-
kink, drugsexpert uit Doetinchem en
docent politieopleidingen, verzorgt
een avond over drugs en de opvang
van drugsverslaafden en hun families,
waarvoor hij zich  uitermate gedreven
inzet. 

De  avond begint om 19.45 uur in de
zaal van de Herberg.

NBvP, Vrouwen van
Nu, afdeling Vorden

Op donderdag 22 maart as. houdt de
PCOB afdeling Vorden haar middagbij-
eenkomst te 14.30 uur in het Stamper-
tje. Dan hoopt de heer J.Huttinga uit
Apeldoorn, werkzaam als jachtopzie-
ner in het kroondomein "het Loo"ons
te vertellen over "Gekroond wild", me-
de aan de hand van dia's.  Hij zal een
toelichting geven op het gedrag van de
dieren over de vier seizoenen in het
kroondomein. Behalve jachtopziener
is de heer Huttinga ook een verwoed
natuurfotgraaf en een boeiend vertel-
ler. Komt allen- ook belangstellenden -
deze bijeenkomst bijwonen.

PCOB

De ligging vlakbij de IJssel verhoogt
deze afwisseling. Immers, tijdens
hoog water van de IJssel kon de Baak-
se Beek niet afwateren, waardoor gro-
te delen van Hackfort blank stonden.
De laatste baron van Hackfort heeft al-
le moeite gedaan om in de ruilverkave-

ling Warnsveld de Baakse Beek zijn na-
tuurlijke oevers te laten behouden en
gelukkig is hem dat gelukt. De beek is
nog in volle glorie aanwezig. IJvogel-
tjes weten dat te waarderen. Overigens
is er geen landgoed in de verre omge-
ving die zoveel bosanemonen kent als
Hackfort, maar om dat te bewonderen
moet nog enkele weken gewacht wor-
den. Natuurlijk is er meer te zien en te
vertellen dat hierboven geschetst is,
maar daarover zal onze ervaren na-
tuurgids u meer van laten kennisma-
ken. Start van de wandeling is om
14.00 uur bij de parkeerplaats van
Hackfort langs de Baakseweg. Voor na-
dere info kan men kontact opnemen
met Job Teeuwen, Velhorst 1, Lochem,
0575 431198.

Wereld Natuur Fonds

Zondagmiddag 18 maart a.s. ver-
zorgt het Wereld Natuur Fonds een
natuurwandeling over een van de
mooiste -zo niet het mooiste- land-
goed van de Achterhoek. De na-
tuurliefhebbers weten nu natuur-
lijk dat dat Hackfort bij Vorden be-
treft. Dit uitgestrekte landgoed
heeft een bijzonder afwisselende
bodemgesteldheid en dat vertaalt
zich ook in de botanische rijkdom.
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Praktijk voor Klassieke Homeopathie

Peter van Nistelrooy

Muizengatweg 9

7227 DN  Toldijk

Tel. 0575 - 452090

e-mail: p.vannistelrooy@hetnet.nl

www.homeopathie-vannistelrooy.nl

Telefonisch spreekuur/maken van afspraken:

Ma. t/m vrij. van 18.00 - 18.30 uur

Lid N.V.K.H.

Behandeling wordt grotendeels 

vergoed door zorgverzekeraar

ZATERDAG 17 MAARTZATERDAG 17 MAART

Sjonnies
Avondvullende show van

de Sjonnies met: Popcorn King,
de Startrekkers, Gina.

Vervolgens een extra lang
optreden van de Sjonnies

en Last but not least Peter Selbach

Avondvullende show van 
de Sjonnies met: Popcorn King, 

de Startrekkers, Gina. 
Vervolgens een extra lang 
optreden van de Sjonnies 

en Last but not least Peter Selbach

Bizarre familie show
van de :

Bizarre familie show 
van de : 

Zaal open 20:45 uur -  Showtime 21:30 uur
V.verkoop €10,00 a/d zaal: €15,00

Kaarten: Witkamp Laren, Haarsalon 
Figaro Lochem of telefonisch reserveren 

op tel nr : 0573-401210

WITKAMP LAREN PRESENTEERT:WITKAMP LAREN PRESENTEERT:

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)

www www www ... hhh eee ttt kkk aaa ccc hhh eee lll ttt jjj eee ... nnn lll
Vincent Spiegelenberg

Oude Zutphenseweg  5a, 7251 JP Vorden

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

Open elke zaterdag van 9.00-16.00 uur
of op afspraak: 06 - 17 236 100

Zin om aan de slag te gaan met uw eigen stukje grond ?

Wilt u een nieuwe tuin of de oude grondig renoveren ?

Kost het onderhoud u teveel tijd ?

WIJ KUNNEN U VAN DIENST ZIJN !

maak nú een vrijblijvende afspraak 

Zutphen Emmerikseweg 83/A, BAAK, Lid VHG

WWW.HOVENIERSBEDRIJFEVERS.NL

0575 - 44 10 48

RESTAURANT-HOTEL

DE GRAVIN VAN VORDEN
Stationsweg 24 • 7251 EM Vorden

(0575) 55 12 27 
info@gravinvanvorden.nl

www.degravinvanvorden.nl

W I N T E R V O O RD E E L

Tegen inlevering 
van deze bon 

eet elke 2 e gast  
voor 1/2 GELD.

Deze aanbieding is geldig t/m 31 maart

�

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

Ongelooflijk veel

MATERIALEN tegen 

scherpe prijzen
en ook nog eens 

per stuk verkrijgbaar

WIJ ZIJN OA. DEALER VAN: STIGA - STIHL - VIKING - ROBIN - KÄRCHER - MASSEY-FERGUSON – DOLMAR

Land- en Tuinbouw mechanisatie

Broekstraat 1 - Hummelo
Tel. (0314) 381842 - Fax (0314) 381057 - E-mail: info@pelgrom.nl - www.pelgrom.nl

UW TUIN & PARK SPECIALIST VOOR 
VERKOOP, ONDERHOUD EN REPARATIE

Nu bij uw dealer:

- ACTIE -
GRATIS OPVANGZAK

t.w.v. € 45

bij aankoop van

een hakselaar

GE 150,
GE 250,
GE 250S
of GE 345

GE 250
Elektrische 

tuinhakselaar 

€ 499,00*
Met grote toevoertrechter 

voor de optimale 
geleiding van takken.

Vermogen 2,5 kW 
Takdikte ca. 35 mm ø 

Gewicht 25,0 kg

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

Kom naar onze Voorjaars Demo Dagen
op 7 en 9 april van 10.00 - 17.00 uur

www.jandewinkel.nl - info@jandewinkel.nl

JAN de WINKEL b.v.
landbouwmechanisatie- en construktiebedrijf

tuin- en parkmachines

In de maand maart
Het adres voor buitenspeelgoed en houten tuinmeubelen

10%    kortingkorting

Zelhemseweg 22a, 7255 PT Hengelo (gld) Telefoon 0575 44 16 88 / tevens: Eerbeekseweg 19 - 6971 LB Brummen Telefoon 0575 56 14 98

Show / Demodag zaterdag 31 maart
met tuinmachines, 

kinderspeeltoestellen, etc.
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OPEN DAGEN
Om dit te vieren organiseert Binnen-
HuisCenter HCI op 16 en 17 maart a.s.
de feestelijke Open Dagen. 

Het feestelijke programma staat hele-
maal in het teken van de badkamer en
de keuken. Zo zijn er diverse product-
en kookdemonstraties en kunnen be-
zoekers een aantal prijzen winnen, zo-
als een adviesgesprek met een binnen-
huisarchitect en een schoonheidsbe-
handeling. Voor de kinderen komt er
een vrolijke clown. 
BinnenHuisCenter HCI is tijdens de
Open Dagen op vrijdag geopend van
14.00 - 21.00 uur en op zaterdag van
10.00 - 16.00 uur. 

BOUWCENTER HCI 
BouwCenter HCI blijft uiteraard actief
in de vestigingen Hengelo, Zevenaar
en Ulft. Hier kan men terecht voor on-
der andere Hout & Bouwmaterialen,
Deuren, Afbouwmaterialen, Gereed-
schappen, IJzerwaren en Sierbestra-
ting.

Keukens, badkamers en tegels BouwCenter lanceert nieuwe formule:

BinnenHuisCenter HCI
BouwCenter HCI bundelt vanaf 16
maart a.s. alle activiteiten op het
gebied van keukens, badkamers en
tegels in een nieuwe formule: Bin-
nenHuisCenter HCI. Zowel de vesti-
ging in Hengelo (Gld) als Zevenaar
krijgt een BinnenHuisCenter. Het
publiek vindt hier een wereld aan
woonplezier. Met overzichtelijke
presentaties en deskundig advies
op het gebied van badkamers, keu-
kens, tegels, afbouwmaterialen en
hun toepassingen. BinnenHuis-
Center HCI is dan ook de ideale
omgeving om inspiratie op te doen
voor het creëren van een eigen
sfeer in de woning.

DIT WILDE IK AL 15 JAAR!!
Al 15 jaar nam ik me voor om af te val-
len maar zonder resultaat. Allerlei uit-
vluchten waren daar de oorzaak van.
Meestal kreeg het werk de schuld. Ik
was veel onderweg en at dagelijks in
restaurants. Drie jaar geleden kwam
ik mijn vrouw tegen en het toeval wil-
de dat zij cursusleidster was bij EGA
Nederland. Ik heb het nog twee jaar
uitgesteld maar in juli 2005 heeft zij
een alles zeggende foto van mij ge-
maakt in Praag. 
Ik zag mezelf en schrok me rot. Toen is
er bij mij een knop om gegaan. Nadat
wij van vakantie terug kwamen gaf de
weegschaal 117 kilo aan. Toen mijn
vrouw mij de eetwijzer uitgelegd had
ben ik op 21 juli begonnen met een
havermout ontbijt, het begin was er.
Omdat ik al zo vaak had gezegd dat ik

zou gaan afvallen geloofde niemand
dat ik het ook vol zou houden. Inmid-
dels weten ze wel beter. Het afvallen
ging prima. Mijn vrouw maakte de
heerlijkste gerechten en ik was zeer
verbaast dat ik gewoon door dat heer-
lijke eten ook gewoon bleef
afvallen.Het verbaasde mij ook dat ik
absoluut geen honger had. Om mijn
conditie te verbeteren ben ik een aan-
tal keren per week spinnig gaan doen
bij Fitness Centrum Boskoop.Ik voelde
mij bij het programma van EGA, in
combinatie met het sporten bij Fitness
Centrum Boskoop geweldig.De kilo's
vlogen eraf en mijn conditie verbeter-
de wekelijks. Na een paar weken deed
ik mee met een 6 uur durende spinnig
marathon in Boskoop en heb dit ook
zonder problemen gehaald.Mijn stre-
ven was om 1 december 90 kilo te we-
gen, dit is dan ook gelukt. Op dit mo-
ment geeft de weegschaal 87 kilo aan. 
Dit is dus 30 kilo lichter en met min-
der klachten dan voorheen, 4 kleding
maten kleiner, meer conditie en een
ander lijf, wat een geweldig gevoel
geeft. Ik voel mezelf heerlijk en blijf
volgens het EGA programma eten
want ik wil gewoon op dit gewicht blij-
ven.De conclusie voor mij is dan ook,
als je zelf de tijd en ruimte geeft en
volgens het EGA programma alleen,
en-of in combinatie met wat voor
sport dan ook, je snel op je streef ge-
wicht bent en kunt blijven.Volgend
jaar om deze tijd zal ik u laten weten
dat dit dan ook gelukt is. 
Warnsveld/Zutphen: maandagmiddag
De Spil 13.30-14.30 uur Rijksstraatweg
65 in Warnsveld Wichmond/Vorden 't
Eekloh Baron van der Heijdenlaan 19
in Wichmond. 
Voor informatie en inschrijving kunt
u contact op nemen met cursusleid-
ster Paula Sanders tel. (0575) 44 18 01 /
www.egawichmond.nl

Ook een roos van
Bloemisterij Kok/Fleurop
Bloemisterij "Kok/Fleurop uit
Warnsveld" biedt elke cursist van
EGA Warnsveld/Zutphen een
mooie roos aan bij elke 5 kilo lich-
ter in gewicht. De bloemist zit te-
genover het Gemeentehuis Warns-
veld aan de Rijksstraatweg waar el-
ke week de EGA cursus plaats vindt
op maandagmiddag van 13.30-
14.30 uur. Wilt u ook gezond afval-
len, bent u van harte welkom. Voor
de groep van EGA in Wichmond/
Vorden op maandag en dinsdag
biedt "de Vordense tuin" al een aan-
tal jaar een roos aan voor de afval-
lers, wat enorm wordt gewaar-
deerd. EGA Nederland BV is al ruim
25 jaar een begrip als het om ge-
zonde voeding en verantwoord af-
slanken gaat. niet alleen 'minder
wegen', maar bewust worden van
een gezonde leefwijze, dat is het
motto. Hessel, hij is cursist van de
Ega Nederland en wij mogen zijn
verhaal publiceren.

Come for a trip is het motto van Uncle
Nobby. Deze muzikale trip omvat
meer dan ierse folkmuziek. De heren
brengen ierse, schotse en amerikaanse
volksmuziek met een hoog feestgehal-
te. Bekend en minder bekend werk
van oa. The Dublinners, The Wolfto-

nes maar ook de Poques en Flogging
Molly passeren de revue. Dit alles in
een akoestische setting van gitaar, bas,
accordeon,  viool en banjo. Uncle Nob-
by staat garant voor lekker in het ge-
hoor liggende muziek waarbij stilzit-
ten onmogelijk is. Aanvang 21.30 uur.

Zaterdag 17 maart 2007 speelt 

Uncle Nobby in De Bierkaai

Leerlingen kregen enkele dagen voor
de verkiezingen een stemkaart op
naam uitgereikt. Alleen op vertoon
van de stemkaart op het stembureau
kon een leerling stemmen. Het stem-
bureau, bemand door leerlingen uit
de leertuinklassen, was ingericht in
de kantine in het gebouw aan Het Ho-
ge. De leerlingen hadden met de stem-
kaart stemrecht en geen stemplicht.
Toch was de opkomst hoog: 80% van
de leerlingen nam aan de verkiezin-
gen deel.
Op vertoon van de stemkaart werd de
naam afgevinkt op de kieslijst en
kreeg de leerling een stembil-jet met
de 14 partijen die aan de verkiezingen
in Gelderland deelnamen. Er werd in
de vier stemhokjes gestemd met het
rode potlood.

Niet alle leerlingen konden of wilden
aan de stemming meedoen. Het was
bovendien een drukke dag op school,
omdat er ook aan de leerlingen van de
tweede klas voorlichting werd gege-
ven over de sec-toren en afdelingen in
de bovenbouw (Groen, economie en
zorg & welzijn). Het rookalarm, afge-
gaan door een natuurkundeproefje,
zorgde voor een totale ontruiming
van de school en het stemlokaal. 

De uitslag is opmerkelijk. In de provin-
cie Gelderland zou volgens de leerlin-
gen van 't Beeckland het CDA de groot-
ste partij zijn geworden, gevolgd door
de SP en de Partij voor de Dieren. Als
de stem-verhouding wordt bekeken
naar aanleiding van de stemmen die
werden uitgebracht op partijen die nu
in de 1e kamer zitten, dan is het onge-
veer gelijk: Regeringspartijen in de 1e
kamer en de oppositie houden elkaar
in evenwicht.

De uitslag kan een leuk startpunt zijn
voor discussies in  bijvoorbeeld de les-
sen maatschappijleer. In de eerste
plaats om te praten over het stem-

recht, maar ook over de reden waar-
om je op een bepaalde partij gaat
stemmen. Het opkomstpercentage
was hoog omdat het voor de leerlin-
gen een leuke on-derbreking was van
de les. Als ook  verkiezingen voor het
leerlingenparlement worden gehou-
den dan leren de leerlingen op 't
Beeckland voor hun 18e jaar in ieder
geval wat stemmen inhoudt.

Uitslag verkiezingen provinciale staten van gelderland 2007 't Beeckland - Vorden

CDA wint de verkiezingen bij de leerlingen
van 't Beeckland
Opkomstpercentage 80%!

Op 7 maart werden op 't Beeckland schaduwverkiezingen gehouden voor
de Provinciale Staten van Gelderland. De leerlingen konden stemmen op
partijen die in de provincie Gelderland aan de verkie-zingen meededen.
De hal van de school was versierd met verkiezingsposters en ander mate-
riaal dat een zestal politieke partijen op school had bezorgd.

Partij Uitgebrachte % plaats %Gemeente
stemmen Bronckhorst

CDA 71 22,5% 1 39,0%
SP 65 20,6% 2 10,9%
Partij v.d. Dieren 49 15,5% 3 19,8%
PvdA 35 11,1% 4 17,0%
NVU 31 9,8% 5 0,1%
Partij Fortuyn 30 9,5% 6 0,1%
VVD 8 2,5% 7 19,8%
Groen Links 6 1,9% 8 3,1%
Christen Unie 6 1,9% 8 3,3%
Gelderl. Lokaal 6 1,9% 8 0,6%
Eén v.d. Vrijheid 5 1,6% 9 0,5%
D66 2 0,6% 10 1,9%
SGP 1 0,3% 11 0,8%
Groep Hop 0 0,0% 12 0,0%
Totaal van 395 l.l. 316 80%

Uitslag naar de stemmen die werden uitgebracht op partijen die nu deel 
uit maken van de 1e kamer.
Partij Uitgebrachte % plaats

stemmen
Regeringspartijen in de 1e kamer
CDA 71 31,0% 1
Christen Unie 6 2,7% 6
PvdA 35 15,6% 3
Totaal 112 50,0%

Oppositie in de 1e kamer
VVD 8 3,6% 5
Groen links 6 2,7% 6
SP 65 29,0% 2
D66 2 0,9% 7
SGP 1 0,5% 8
LPF 30 13,4% 4
OSF nvt -
Totaal 112 50,0%

Totaal uitgebr. stemmen224

Christelijke Gemengde Zangvereni-
ging ‘De Lofstem’ uit de Wittebrink –
Zelhem houdt op zaterdag 17 maart
een zangersavond in Cultureel

Centrum ‘De Brink’ in Zelhem.

Aan deze contactavond werken drie
gastkoren mee: ‘Con Amore’ uit Halle-

Nijman, ‘Steenrewalt’ uit Steenderen
en ‘Irene’ uit Elden.
In de pauze wordt een verloting ge-
houden. Aanvang 20.00 uur.

'Steenrewalt' uit Steenderen gast 'De Lofstem'

Voorjaar zangersavond
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Bij de hondenschool van Karin zijn
verschillende cursussen te volgen.
"Wil je lekker op een sportieve man-
nier met je hond buiten bezig zijn,
dan kan dat op de maandagmorgen,
maandagavond en zaterdagmorgen.
Er wordt in deze lessen gehoorzaam-
heidstraining gegeven waarbij de oefe-
ningen zijn aangepast op het niveau
van de hond. Daarnaast wordt er in de-
ze lessen op een zeer laagdrempelig
niveau aan behendigheid gedaan.
Juist de combinatie van gehoorzaam-
heid en behendigheid worden als zeer
aantrekkelijk ervaren". Alle honden
vanaf 5 maanden en ouder mogen
meedoen, honden zijn dus nooit "te
oud".
De (ver)gevorderde honden trainen op
de donderdagavond. Voor deze deelne-
mers bestaat de mogelijkheid om mee
te doen met het speuren. Dit word om
de andere week op zondagmorgen ge-
daan. 
De puppycursus is op zaterdagmid-
dag. Puppy's tussen de 8 en 16 weken

mogen hier aan mee doen. "Veel men-
sen kijken ervan op dat zulke hum-
mels al mee naar school kunnen". Ver-
telt Karin. "Maar juist voor deze klein-
tjes is het belangrijk om andere hon-
den en mensen te leren kennen. Ze
moeten wennen aan drukte en mee-
gaan in de auto. De pup zit nu in zijn
socialisatie periode en moet alles le-
ren over de wereld waarin hij terecht
is gekomen. Zou een hondje dit niet le-
ren, kunnen normale zaken voor hem
op latere leeftijd een enorme bedrei-
ging vormen. Dit is dan ook niet meer
te herstellen." Op de cursus leert de
pup mee te lopen aan de lijn, komen,
zitten, liggen en blijven op comman-
do. Voor bazen is er de tijd om vragen
te stellen en te leren over opvoeding,
gedrag en alles wat met een hond te
maken heeft. 
Op de woensdagmiddag is er voor kin-
deren vanaf 8 jaar de mogelijkheid
mee te doen aan de cursus
kind&hond. Er worden op deze kin-
dermiddag simpele gehoorzaamheids
oefeningen gedaan, spelletjes, behen-
digheid, kunstjes geleerd en nog veel
meer. Om mee te doen heb je een
hond nodig die al een beetje gehoor-
zaam is. De hond moet niet te wild of
te sterk voor het kind zijn. De leeftijd
en het ras zijn niet belangrijk, mits hij
vriendelijk is. 
Meer informatie is te vinden op
www.karinwentink.nl of telefonisch
(0314) 62 51 83.

Honden cursus in het
Wolfersveen
In het Wolfersveen, tussen Zelhem
en Ruurlo, zit de hondenschool
van Karin Wentink. Een honden-
school die zich kenmerkt door
kleinschaligheid. Alle lessen wor-
den door Karin zelf gegeven. "Ik wil
elke hond en baas persoonlijk aan-
dacht kunnen geven, daarom werk
ik uitsluitend met kleine groep-
jes", aldus Karin.

Het begon met de officiële herope-
ning woensdag 7 maart, toen de vader
en schoonvader van Peter Weenk met
de sleutel het pand binnengingen. Sa-
men met familie en de werknemers
werd met champagne getoost op het
vernieuwde pand. De daarna gehou-
den feestavond werd bezocht door de

vele genodigden.
Donderdagochtend genoten de klan-
ten van de korting bij de actie ‘btw,
weg ermee!’ en ook van de extra koop-
avond werd goed gebruik gemaakt.
Vrijdagmiddag was ruim belangstel-
ling voor de deskundige van Subli
paardenvoeders.

De hele zaterdagmiddag verzamelden
zich kinderen rond de clown, meneer-
tje Buitenleven, die voor ieder kind
een ballonfiguur maakte. En hoewel
op zaterdagochtend al rode en groene
ballonnen de lucht in gingen, werden
om 14.00 uur de meeste ballonnen te-
gelijk losgelaten, wat een prachtig ge-
zicht was. Een paar ballonnen bleven
helaas in een boom hangen, maar de
meesten kozen al snel grote hoogte.
Van wie de ballon het verst komt krijgt
een prijsje.

Welkoop Toldijk feestelijk Heropend!

Met een grote hoeveelheid rode en groene ballonnen werden zaterdag-
middag 10 maart de festiviteiten bij de Heropening van de Welkoop Tol-
dijk afgesloten. Eigenaar Peter Weenk kijkt tevreden terug op deze feest-
week.

Om 14.00 uur werden de meeste ballonnen tegelijk losgelaten, wat een prachtig gezicht was.

De thema's die aan bod komen op de-
ze avond zijn:de Veteranenrally,mini-
bikes op een gedeelte van het circuit
"Varsselring". Verder is er de Hamova-
ria met korte verslagen van verschil-
lende kleine evenementen zoals de
stratenrace tijdens de jaarlijkse ker-
mis. De Off Road van 2006 staat op het
programma evenals een film uit de
oude doos over de bekende cross op
het "Zand"met crossers zoals Gerrit
Wolsink. Nederlands kampioen 250-cc
wegrace Hans Smees komt aan bod
evenals Tonnie Wassink, Swen Ahnen-

dorp, Mile Pajic en het Yamaha Racing
Support team van Torleif Hartelman.
Verder zijn er spectaculaire beelden
van de wegraces te bewonderen die
zijn opgenomen met drie camera's
langs het circuit en met een onboard
camera.De volgende klassen die aan
bod komen tijdens deze avond zijn:
Supersport 600, Drie Landencup, EW
Womencup en de 125 en 250-cc wed-
strijden. De zaal gaat open om half
acht en de film begint om acht uur.
Het einde is om ongeveer tien uur en
de entree is als vanouds gratis.

Filmavond Hamove

Op dinsdagavond 20 maart is er de jaarlijkse filmavond van de HAMOVE
bij zaal Wolbrink te Hengelo.De presentatie is als vanouds weer in han-
den van Rudie Kreunen van Kreunen film en video producties.In deze
filmavond zijn er verschillende activiteiten te zien van het afgelopen jaar
van georganiseerde evenementen door de HAMOVE.

Er kan een kijkje worden genomen bij
de Bleijke: Steintjesweide 67, Hengelo;
Maria Postel: Koldeweiweg 11, Keijen-
borg; De Zonnekamp: Magnoliaweg
34, Zelhem; Hyndendael: Keppelseweg
35, Hummelo; Croonemate: Steinlaan
50, Doetinchem en Schavenweide:
Schavenweide 1, Doetinchem.
Voor iedereen kan een bezoekje inte-
ressant zijn: belangstellenden voor
een appartement in het verzorgings-
huis of voor een aanleunwoning, vrij-

willigers die graag aanvullende werk-
zaamheden willen doen en medewer-
kers die graag bij Markenheem willen
werken. Dit kan vast of tijdelijk zijn,
parttime, oproep- of vakantiekrach-
ten. Markenheem heeft leuk werk in
de huishouding, activiteitenbegelei-
ding, keuken of in de zorg, intramu-
raal of extramuraal.
Voor iedereen staat een kopje koffie
klaar met gebakje en ook tussen 12.00
en 13.00 wordt de inwendige mens
niet vergeten.
Er worden rondleidingen gegeven, zo-
dat men een appartement en aanleun-
woning of de keuken kan bekijken. Als
men vragen heeft, dan worden die ge-
lijk beantwoord of men krijgt later be-
richt en er ligt informatiemateriaal
klaar om mee te nemen.

Open Dag verzorgings-
huizen Markenheem
Op zaterdag 17 maart 2007 openen
de verzorgingshuizen van Stich-
ting Markenheem hun deuren. Ie-
dereen is welkom tussen 10.00 en
14.00 uur om te zien wat een mo-
dern verzorgingshuis tegenwoor-
digt.

‘MONUMENTALE BOMEN
Monumentale bomen worden door de
landelijke Bomenstichting gedefini-
eerd als bomen die minimaal 80 jaar
oud zijn, cultuurhistorische en na-
tuurlijke waarden hebben. De Provin-
cie Gelderland steekt met een aantal
van 2260 geregistreerde monumenta-
le bomen met kop en schouders boven
de andere provincies uit. Iedere ge-
meente heeft van de Bomenstichting
een lijst met landelijk én lokaal waar-
devolle bomen gekregen. Uit onder-
zoek door de Bomenstichting blijkt
echter dat slechts één op de tien ge-
meenten de monumentale bomen af-
doende beschermt. Ook blijkt dat het
sterftecijfer van monumentale bomen
in Nederland te hoog is (15% in 15
jaar).
Monumentale bomen zijn weliswaar
oude bomen, maar ze krijgen die sta-
tus alleen als ze gezond zijn. Een uit-
val van 15% is volgens de Bomenstich-
ting niet te wijten aan natuurlijke
sterfte, maar door gebrek aan bescher-
ming. Onzorgvuldige menselijke in-
grepen zoals bouw, aanleg van wegen
en riolering, tasten deze bomen aan.
Op dit moment is er geen landelijke
wetgeving voor de juridische bescher-
ming van bomen. 
Alleen lokale overheden kunnen mid-
delen inzetten als de kap- of bomen-
verordening en het opnemen van bo-
men in bestemmingsplannen. De Bo-
menstichting stimuleert lagere over-
heden om gebruik te maken van deze
mogelijkheden en ontwikkelt gere-
geld nieuwe beschermingsmethoden.
Ook maakt de stichting zich hard om
op landelijk en provinciaal niveau de
wet- en regelgeving te verbeteren
waardoor monumentale bomen in Ne-
derland beter beschermd worden.

BOMEN EN VERKEERSVEILIG-
HEID
Van oudsher staan er bomen langs

buitenwegen. Vooral op niet-autosnel-
wegen kan de aanwezigheid van bo-
men in de berm oorzaak zijn van scha-
de en letsel bij ongevallen. Verkeers-
deskundigen pleiten uitgaande van
het Handboek Wegontwerp (2004)
voor een obstakelvrije zone in de weg-
berm. Bij de samenstelling van dit
handboek heeft men, volgens de Bo-
menstichting, onvoldoende de toe-
dracht van ongelukken geanalyseerd. 
Het beleid houdt nu in dat er bij 80
km wegen een obstakelvrije zone van
6 meter gerealiseerd moet worden en
bij 60 km wegen een zone van 4,5 me-
ter. Ook de Provincie Gelderland heeft
voor dit beleid gekozen. Het gevolg zal
zijn dat op grote schaal bomen gekapt
zullen worden langs provinciale we-
gen. 
De Achterhoek staat juist bekend om
zijn rijkdom aan karakteristieke la-
nen. De laatste jaren zijn al verschei-
dene wegen van hun volwassen bo-
men ontdaan. Grootschalige kap heeft
al plaatsgevonden langs de weg naar
Borculo en Ruurlo. In februari zijn al
vele honderden bomen gekapt langs
de N315 tussen Zelhem en Ruurlo.
Volgens de Bomenstichting is kappen
niet altijd de juiste oplossing. Laanbo-
men hebben ook een positieve invloed
op de weggebruiker: er ontstaat een
tunneleffect, waardoor je in een laan
de neiging hebt om langzamer te gaan
rijden (minder luchtverontreiniging).
Volwassen laanbomen breken het la-
waai voor de omwonenden. Een laan
met oudere bomen is een verbindings-
zone voor onder andere vogels en
vleermuizen. Lanen vangen ook veel
fijnstof, verwerken koolstofdioxyde en
produceren zuurstof.

STANDPUNT VAN VERENIGING
BOMENBELANG IN
BRONCKHORST
De vereniging vindt dat het Handboek
Wegontwerp de problemen en oplos-

singen voor verkeersveiligheid onvol-
doende analyseert. De verkeersdes-
kundigen kijken nauwelijks naar de
oorzaken van de ongelukken en of die
ook op andere wijzen voorkomen kun-
nen worden. Te denken valt aan meer
controles op alcoholmisbruik en snel-
heidsovertredingen. Polderblindheid,
de neiging om harder en onverschilli-
ger te gaan rijden als men de ruimte
heeft, is een ander risico van een kale
weg.
Naast verkeersveiligheid moet men
ook andere waarden overwegen, zoals
leefbaarheid, landschappelijke en eco-
logische waarden. Onderzoek naar de
ecologische gevolgen van dit ingrij-
pende beleid ontbreekt.
De vereniging is van mening dat er on-
derzoek gedaan moet worden naar al-
ternatieven, zoals: 
-snelheidsbeperking (60 km wegen),
inhaalverbod, meer verkeerscontrole
-alleen in gevaarlijke bochten bomen
weghalen
-delen van lanen die in slechte staat
zijn weghalen en deze stukken op-
nieuw inplanten, zodat het laaneffect
behouden wordt.
Vereniging Bomenbelang is van me-
ning dat de provincie, met het Hand-
boek Wegontwerp in de hand, te veel
wegen van hun karakteristieke omlijs-
ting ontdoet. Hierbij wordt de waarde
van het kleinschalige coulisseland-
schap van de Achterhoek tekort ge-
daan. De kenmerkende laanbeplan-
ting maakt een onmisbaar deel uit
van het coulisselandschap, waarmee
de Achterhoek zich onderscheidt van
de rest van Nederland. 
Enerzijds roemt de provincie het
mooie landschap ten behoeve van het
toerisme, maar anderzijds brengt zij
door deze massale kap aan datzelfde
landschap grote schade toe. Er moet
een integrale beoordeling komen van
bomen en verkeersveiligheid. Voor het
te laat is moet de Provincie Gelderland
stoppen met de kap van laanbomen in
de Achterhoek en eerst een politieke
discussie voeren over het kapbeleid
van bomen langs provinciale wegen.
Wilt u Vereniging Bomenbelang steu-
nen of uw mening geven neem dan
contact op met het secretariaat:  H.M.
Ambagtsheer-Leopold, tel. (0575) 55 22
32 / e-mail : brinkshof@solcon.nl

Lezing maakt veel los bij bomenliefhebbers
in de gemeente Bronckhorst

Afgelopen donderdag 8 maart heeft Edwin Koot, projectleider bij de lan-
delijke Bomenstichting, op uitnodiging van Vereniging Bomenbelang, ge-
sproken over de toenemende bedreiging voor monumentale bomen.  Na
de pauze werd het belangrijke onderwerp bomen en verkeersveiligheid
uitgebreid behandeld. Ook is aan de orde gekomen wat de gevolgen zijn
van de deregulering van het kapbeleid van gemeenten. Het enthousiasme
van de spreker en de betrokkenheid van het publiek, zorgde voor een zeer
geslaagde avond.
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Informatie voor de inwoners van de provincie Gelderland

In Giesbeek, Ruurlo, Lobith, Twello en 

Beek staan ze al. Op twaalf andere loca-

ties in Gelderland worden ze momenteel 

gerealiseerd. Bovendien zitten er nog 

zeventien kansrijke aanvragen in de 

pijplijn. Kulturhusen: fraai vormgegeven 

gemeenschapshuizen die ruimte bieden 

aan meerdere gebruikers. Dit kunnen de 

school, bibliotheek en winkelvoorzienin-

gen zijn maar ook (sport)verenigingen, 

( ouderen)zorg, kinderopvang en zelfs 

kerkelijke activiteiten. Het uit Dene-

marken overgewaaide concept moet de 

leefbaarheid op het platteland bevor-

deren, maar leent zich ook goed voor 

toepassing in buitenwijken van de grote 

steden. Arnhem en Apeldoorn gingen 

voor de primeur.

‘Een kulturhus is eigenlijk een overdekt 

dorpsplein waar mensen de hele dag in 

en uit kunnen lopen. Ze zijn bedoeld 

voor iedereen, jong en oud’, vertelt 

Gerard Verstappen, provinciaal pro-

jectleider kulturhus. Hij vertelt dat 

door voorzieningen onder één dak te 

combineren, ze behouden kunnen blij-

ven voor een dorp of wijk. Op zichzelf 

staand zijn ze moeilijk te exploiteren.

Meerwaarde

‘Vaak zie je dat het balletje gaat rollen 

met een school, verenigingsgebouw of 

bibliotheek die aan een vervangende 

ruimte toe is’, aldus projectleider Ver-

stappen. ‘Wanneer er dan voor subsi-

die bij de provincie wordt aangeklopt, 

wijzen wij op de meerwaarde van een 

kulturhus. Onze subsidie van maximaal 

drie ton per project is vaak bescheiden 

in het totale kostenplaatje, maar heeft 

een grote inhoudelijke bijdrage. Naast 

een bruisend dorps- of wijkhart biedt 

de samenwerking tussen de verschil-

lende gebruikers van een kulturhus ook 

een meerwaarde. In onze subsidie-ei-

sen is diversiteit van de voorzieningen 

verplicht. Maar ook een gezamenlijk 

beheer en programmering. Vooral dat 

laatste is in de praktijk lastig gebleken, 

maar belangrijk voor de meerwaarde. 

Een mooi voorbeeld is Giesbeek waar via 

Boekenpret het taalgebruik en de lees-

vaardigheid van 0-6-jarigen wordt gesti-

muleerd. Dit is een gezamenlijk project 

van het consultatiebureau, de biblio-

theek, de school en de kinderopvang.’ 

Geen veredeld dorpshuis

Naast de gebruikers uit het verenigings-

leven hebben minstens twee andere dis-

ciplines onderdak in een kulturhus. Dat 

kan zijn uit de zorg, educatie, cultuur 

en de commerciële- of maatschappelijke 

dienstverlening. Door toepassing in 

buitenwijken van grote steden ontstaan 

nieuwe verrassende mogelijkheden. Het 

kulturhus sluit hier immers prima aan 

op een brede scholengemeenschap. Zo 

gaat het multifunctionele centrum in 

Presikhaaf-West (Arnhem) behalve aan 

twee scholen, kinderopvang en wijk-

werk, eveneens huisvesting bieden aan 

Politie Gelderland-Midden, Sportbedrijf 

Arnhem en Jongerencentrum Push. 

Nieuwe functies

Ook op het platteland krijgt het kul-

turhus nieuwe functies. Zo moet het 

Ewijkse kulturhus de verbinding gaan 

vormen tussen het oude dorp en een te 

bouwen nieuwbouwwijk. In Laren heeft 

de kerk een multifunctionele toepassing 

gekregen. En in Boven-Leeuwen is het 

kulturhus de aanleiding voor de bouw 

van 29 woningen. De totstandkoming 

van twaalf (bijna) gerealiseerde kultur-

husen in Gelderland zijn beschreven in 

het fraai geïllustreerde boekje Een vorm 
van delen dat deze week is uitgekomen. 

Een gratis exemplaar is aan te vragen 

via de website van de provincie of tele-

foonnummer (026) 359 93 27.

Meer informatie

Klik op www.gelderland.nl in de navigatiebalk Be-

leid; Cultuur aan en onder het tussenkopje Kijk ook 

eens op Kulturhusen in Gelderland.  

Multifunctionele centra verbeteren leefbaarheid 

Op stoom met Gelderse kulturhusen

Ongeveer 50 personen hebben op 5 

maart, twee dagen vóór de Provinciale 

Statenverkiezingen, gebeld met de Gel-

derse lijsttrekkers die mee doen aan de 

verkiezingen. 

De inwoners van Gelderland maak-

ten gebruik van de gelegenheid om ’s

avonds vragen te stellen aan de poli-

tici. De lijsttrekkers namen ruim de 

tijd om vragen te beantwoorden over 

uiteenlopende onderwerpen zoals de 

N18, het openbaar vervoer in de pro-

vincie, de doortrekking van de A15 en 

woningbouw. Met vier inzenders van 

de meest originele vragen is inmiddels 

contact opgenomen. Zij krijgen elk een 

toegangskaart voor twee personen in de 

provincieloge van het Gelredome tijdens 

de voetbalwedstrijd Vitesse-Feyenoord 

op 1 april.

Groot Gelders Dictee

In het provinciehuis in Arnhem vindt woens-

dagavond 21 maart het Groot Gelders Dictee 

plaats. Onder leiding van Jan Terlouw en 

Hester Marcander doen ruim 200 belangstel-

lenden mee. Het dictee is geschreven door Jan 

Terlouw, oud Commissaris van de Koningin. 

Voorzitter van de jury is Commissaris van de 

Koningin, Clemens Cornielje. Het dictee is van 

20.00 tot 22.00 uur live te volgen op www.gel-

derland.nl, doorlinken naar Staten Live. 

De organisatie van het dictee is in handen van 

twee Soroptimistclubs uit Arnhem, vrouwe-

lijke serviceclubs. Deelname kost 20 euro, de 

opbrengst gaat naar een project voor oorlogs-

wweduwen in Kabul. 

Meer informatie, T (026) 363 54 62.

PRIJSVRAAG ACTUEEL

Bellen met lijsttrekkers

ACTUEEL ACTUEEL

Vraag: Hoeveel leden tellen de nieuwe Pro-

vinciale Staten? Stuur je antwoord vóór 24

maart 2007 naar de provincie Gelderland, 

t.a.v. mevrouw Liny Rijksen, Antwoord-

nummer 411, 6800 WC Arnhem. Een postze-

gel is niet nodig. Onder de goede inzenders 

verloten we een gezinskaart voor het na-

tionaal park De Hoge Veluwe, tevens vrije 

entree voor het Kröller Muller Museum. 

De vorige keer was de vraag hoeveel 

partijen nemen deel aan de Provinciale 

Statenverkiezingen op 7 maart 2007. 

Het juiste antwoord: 14. De winnaar van de 

vrijkaartjes voor het Dolfinarium in Harder-

wijk is G. van Loo uit ’t Harde. 



Veel Gelderlanders hebben gestemd. Zoals Gerard 

en Quinta. Bedankt voor jullie stem! En alle 

andere stemmers natuurlijk ook bedankt.

Elke stem heeft vier jaar invloed opgeleverd. 

Dat is niet niks. Want de provincie Gelderland 

gaat over de directe leefomgeving. En dat merkt 

iedereen die bijvoorbeeld met de streekbus reist 

of de provinciale weg neemt.

Wie had geen tijd? Of geen zin? Of geen idee? 

Over vier jaar hopen we meer stemmen te 

kunnen tellen. Dan kan iedereen weer zijn of haar 

mening geven over de toekomst van Gelderland. 

Gestemd of niet: de provincie Gelderland is 

dichterbij dan je denkt. Kijk de komende vier jaar 

maar eens goed om je heen. www.gelderland.nl



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 econo-

mische ontwikkeling, Financiën en be-

lastingen,  Openbare werken, Bestuurs-

en managementondersteuning en

Facilitaire ondersteuning)

Postadres
Postbus 200, 7255 ZJ Hengelo Gld.

tel. (0575) 75 02 50 (Centraal nummer)

fax (0575) 75 05 99 (gemeentehuis)

fax (0575) 75 05 98 (gemeentekantoor)

calamiteitennummer (06) 13 10 07 77

e-mail: info@bronckhorst.nl 

website: www.bronckhorst.nl

banknummer: 28 51 04 497

Openingstijden
ma t/m wo 8.30 -15.00 uur

do 8.30 -19.30 (alléén Publiekszaken en

Wmo-loket, overige afdelingen tot 15.00

uur), vr 8.30 -12.30 uur 

B en w info
Burgemeester Henk Aalderink 

Recreatie en toerisme, Communicatie,

voorlichting en promotie, Openbare orde

en veiligheid, Handhaving, Algemeen

Juridische en Bestuurszaken en

Dualisering 

Wethouder Ab Boers

Maatschappelijke ontwikkeling (oude-

renzorg, volksgezondheid en jeugdbe-

leid), Financiën en belastingen,

Personeel en organisatie en Facilitaire

ondersteuning 

Wethouder André Baars

Ruimtelijke en economische ontwikke-

ling, Plattelandsontwikkeling, Bouwen

en milieu en Huisvesting gemeentehuis 

Wethouder Dik Nas

Werk, inkomen en zorg, Onderwijs,

Publiekszaken, Informatisering en 

automatisering 

Wethouder Peter Glasbergen

Welzijn (kunst, cultuur, sport en vrijwil-

ligers), Wegen en groen, Verkeer en ver-

voer 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.

Jaargang 3
Nr. 11, 13 maart 2007

Tijdens de inventarisatiefase van het
Gemeentelijk Verkeer- en Vervoer
Plan (GVVP) werden veel klachten en
verkeersproblemen geuit over het
verkeer in de kern Bronkhorst. Voor-
al in de Bovenstraat en Onderstraat
zijn knelpunten. Met name het zoek-
verkeer naar parkeerplaatsen in de
zomerperiode en zwaar verkeer
door de kern, zoals landbouwvoer-
tuigen en vrachtauto's, veroorzaken
hinder en overlast. B en w hebben op
6 maart 2007 besloten om een deel
van de hinder en overlast op korte
termijn weg te nemen door het ne-
men van verkeersmaatregelen.

Met het sluiten van de Onderstraat
en Bovenstraat tussen de kruispun-
ten Bovenstraat/Veerweg/Baker-
waardseweg en Onderstraat/Molen-

straat/'t Hof voor voertuigen die, met
inbegrip van lading langer zijn dan

10 meter, denkt het college het zwa-
re verkeer op een goede manier te

kunnen weren. Om het zoekverkeer
te beperken, wordt de Kapelstraat
eenzijdig fysiek afgesloten. De
capaciteit van de parkeerplaats aan
de Onderstraat wordt door het
aanbrengen van een parkeervak-
indeling geoptimaliseerd. 
Ook verbetert de gemeente de
zichtbaarheid van verkeers- en
informatieborden en worden 
niet noodzakelijke bebording,
bebakening en straatmeubilair
verwijderd.

In de rubriek: Openbare bekendma-
kingen op deze gemeentepagina's
vindt u meer informatie over de te
nemen verkeersmaatregelen en hoe
u een zienswijze kunt indienen. Het
is de bedoeling de maatregelen nog
voor de zomervakantie uit te voeren.

Gemeente Bronckhorst pakt verkeersoverlast in
stadje Bronkhorst aan

Vorige week dinsdag zijn in
Hengelo Gld. in hun huis de
levenloze lichamen aangetroffen
van een moeder en haar twee
zoontjes. Deze gebeurtenissen
hebben diepe indruk gemaakt op
de Hengelose en Bronckhorster
gemeenschap en op vele mensen

in ons land. Voor mensen die hun
medeleven willen betuigen, heeft
de gemeente een condoleance-
register geopend. 

U kunt dit tekenen in het gemeen-
tehuis aan de Raadhuisstraat of
via de website ww.bronckhorst.nl.

Gemeente opent condoleanceregister
voor familiedrama in Hengelo

VVV Bronckhorst stelt een kalender
samen met daarop activiteiten die
plaatsvinden in de gemeente, zoals
bijvoorbeeld exposities, muziek,
georganiseerde wandelingen, markt
en sportevenementen. 
Wilt u uw activiteit aanmelden voor
deze kalender, dan kunt u zich per
e-mail aanmelden op info@
bronckhorst.nl of via de website
www.vvvbronckhorst.nl. De VVV
Bronckhorst zorgt dan ook voor
plaatsing van uw activiteit in het
Contact.

VVV 
activiteiten-
kalender

B en w hebben ingestemd met
concept-beleidsregels voor
terrassen bij horecagelegenheden 
in Bronckhorst. Het betreft terassen
op eigen terrein en op de openbare
weg. In de voormalige gemeenten
werd verschillend omgegaan met
het gebruik en de sluitingstijden van
terrassen bij horecagelegenheden in
de gemeente. De regels liggen van
13 maart tot en met 10 april a.s. ter
inzage. Belanghebbenden kunnen
dan hun mening geven (zie de
rubriek: Openbare bekendmakingen
op deze gemeentepagina's voor
meer informatie). Koninklijke
Horeca Nederland afdeling Bronck-
horst heeft inmiddels ingestemd
met de regels. Het is de bedoeling
dat de burgemeester de beleids-

regels medio april, na de inspraak-
periode, vaststelt.

Het doel van de regels is het voorko-
men van overlast en ze bieden een
mogelijkheid om op te kunnen
treden als zich overlast voordoet. De
gemeente kent (nog) geen terras-
vergunningsysteem, daarom zijn nu
regels opgesteld. De sluitingstijden
zijn een belangrijk onderdeel van de
regels. De gemeente heeft in de
concept-regels opgenomen dat
terrassen van zondag- tot en met
donderdagavond tot 00.00 uur
geopend mogen blijven en op vrijdag
en zaterdag tot 01.00 uur. De nieuwe
regels moeten vanaf het komende
terrasseizoen van kracht zijn. De
politie en gemeente houden hierop
toezicht.

Regels rond terrassen bij
horecagelegenheden

Afgelopen woensdag was de
opkomst bij de Provinciale Staten
verkiezingen in Bronckhorst 
53,9%. Hoger dan het landelijke
gemiddelde, maar lager dan bij de
vorige verkiezingen in 2003. Het CDA
kreeg van de Bronckhorsters de
meeste stemmen (39,6%). De PvdA
moest het doen met 17,1%. Op de
VVD stemden 19,9% van de kies-

gerechtigden in Bronckhorst. Net
zoals de gemiddelde landelijke
uitslag te zien gaf, was de SP de
grootste stijger (10,9% tegen 3,3%
vier jaar geleden). D66 kreeg 1,9%
en GroenLinks 3,1% van de stem-
men. Voor de overige uitslagen van
de Provinciale Staten verkiezingen in
Bronckhorst zie www.bronckhorst.nl

Provinciale Staten verkiezingen in
Bronckhorst

De Streekcommissie Achterhoek 
en Liemers houdt op 22 maart van
09.30 tot 12.30 uur een openbare
vergadering in het kantoor van het
Waterschap Rijn en IJssel,
Liemersweg 2 in Doetinchem.

Op de agenda staan onder meer de
volgende onderwerpen: 
• instelling streekcommissie

'nieuwe stijl'
• investeringsbudget Landelijk

Gebied: Programmering voor de
periode 2007-2013

• voortgang Uitvoering Reconstruc-
tie Landelijk Gebied en voorstel-
len voor vervolg

• advisering projecten 
D2-programma en Meerjaren-
programma.

• herbegrenzing Ecologische
Hoofdstructuur

Agenda, verslag en agendapunten
zijn digitaal beschikbaar en te
vinden op: www.gelderland.nl�
reconstructie�achterhoek en
liemers.

Streekcommissie Achterhoek en
Liemers



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 abonne-
ment 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 Hessen-
bad (Hoog-Keppel) en Het Elderink
(Hengelo Gld.) op 1 mei. Tijdens de
voorverkoop liggen de prijzen voor

gezinsabonnementen, standaard-
abonnementen en jeugdabonne-
menten 20% lager dan in het seizoen
zelf. Dit jaar kunt u voor het eerst
het ingevulde inschrijfformulier 
met pasfoto en een (éénmalige)
machtiging, om het abonnements-
bedrag 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 moge-
lijkheid 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

Hoog-Keppel en bij het zwembad in
Hengelo Gld. Dit kan door onder-
staand formulier, ingevuld en voor-
zien van pasfoto, daar af te geven en
direct contant te betalen (pinnen is
niet mogelijk). U kunt het abonne-
ment niet meteen meenemen. Wij
sturen het naar u toe vóór de zwem-
baden opengaan.

Zwemlessen
Inschrijven voor zwemlessen kan
door het zwemlesinschrijfformulier
(dit is een ander formulier!) in te vul-
len en af te geven op de voorver-
koopadressen op 21 en 22 maart.
Ook kunt u het formulier opsturen
naar de gemeente, afdeling Facili-
taire ondersteuning, vóór 24 maart
a.s. Let op: Voor zwemles is een
abonnement verplicht, de zwemles-
sen kunnen echter niet van te voren
worden betaald! Uw kind wordt in-
gedeeld op niveau, diploma en leef-

tijd. Wanneer er onvoldoende plaat-
sen zijn, wordt geselecteerd op leef-
tijd 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 zwemles-
sen door een leskaart te kopen aan
de kassa van het zwembad.

Inschrijfformulieren
Inschrijfformulieren (zie ook pagina
2) voor abonnementen en zwemles-
sen kunt u downloaden op de web-
site www.bronckhorst.nl�infobalie
�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 abonnementen buitenzwembaden gemeente Bronckhorst van start
Dat scheelt 20% in prijs!

Het zwembad in Hengelo

Het zwembad in Hoog Keppel

De tarieven voorverkoop: seizoen:

Standaard abonnement (vanaf 17 jaar): € 43,40 € 54,30

Jeugdabonnement (4 t/m 16 jaar): € 30,90 € 38,60

Gezinsabonnement: € 83,20 € 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

N.B. Voor informatie over de voorverkoop en tarieven van het buitenbad in Vorden zie de

website www.zwembad-indedennen.nl.

Het milieu gaat ons allemaal aan.
Zowel jong als oud. Helaas staan we
daar te weinig bij stil. Daarom is de
Nationale Boomfeestdag zo'n
belangrijk initiatief. Dit jaar is de
Boomfeestdag op woensdag 21
maart en staat de dag in het teken
van het 50-jarig jubileum. Ook de
gemeente Bronckhorst doet mee.
Doel van de Boomfeestdag is
kinderen op jonge leeftijd op een
positieve en directe manier te
confronteren met de natuur. Ze te
leren dat de natuur om ons heen
helemaal niet zo vanzelfsprekend is
en dat we er zuinig op moeten zijn.
Natuurlijk is het voor ieder kind
speciaal een eigen boom te planten
en later nog eens te gaan kijken hoe
deze zich heeft ontwikkeld. Jaarlijks
vieren zo'n 130.000 kinderen van 
10 tot 12 jaar het feest. In de
gemeente Bronckhorst nemen de
leerlingen van de groepen zeven en
acht van 25 basisscholen deel aan
de Boomfeestdag. Dit zijn rond de
500 kinderen.

3.500 Stuks bosplantsoen
En zij hebben een aardige klus te
klaren. Door gebruik te maken van
de subsidieregeling natuurbeheer
staan er maar liefst 3.500 stuks
bosplantsoen (eik, els en berk) die
dag klaar om geplant te worden. De
Bronckhorster Boomfeestdag vindt
plaats op het terrein van de familie

Helmink aan de Jolinkdijk in Halle. 

De gemeente organiseert de
Boomfeestdag samen met de
Vereniging Agrarisch Natuurbeheer 
't Onderholt. Wethouder Nas plant
om 10.00 uur de eerste boom,
waarna de kinderen de spade
overnemen.

50 jaar Boomfeestdag
Leerlingen basisscholen gemeente Bronckhorst vieren 
op 21 maart gezamenlijk Boomfeestdag

In februari is een digitaal discussie-
forum geopend op de website van de
Regio Achterhoek (www.regio-
achterhoek.nl) met als doel in
gesprek te gaan met geïnteresseer-
de burgers in de Achterhoek. De
Regio Achterhoek staat op het punt
om een nieuwe samenwerkings-
koers te kiezen voor de komende
jaren en daagt u graag uit om hier-
over 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
loslaten. Deze keer de beurt aan de

heer Bloemen, portefeuillehouder
Ruimtelijke Ordening en Volkshuis-
vesting van de Regio Achterhoek:

Wat is uw mening? Laat van u horen.
De Regio is benieuwd! U kunt ook

nog reageren op de eerder geplaats-
te stellingen van de heren Kaiser,
Van Beem, Glasbergen en Alberse,
respectievelijk voorzitter en leden
van het dagelijks bestuur van de Re-
gio

Praat mee over de samenwerking in de Achterhoek!

Achterhoek."Achterhoeks cultuurlandschap gaat verloren zonder
intensieve samenwerking"
Het cultuurlandschap van de Achterhoek, ons waardevolste bezit, kan in
de toekomst alleen met respect ontwikkeld worden door er regionaal over
te spreken, er regionaal over te besluiten en door er in regionale
afstemming lokaal uitvoering aan te geven.



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 (bij-
voorbeeld een dag later), zorgen wij ervoor alle gegevens bij de hand te hebben. 

De DVD
‘Bronckhorst, 
beleef het!’ 
is te koop 
bij de VVV
Bronckhorst. 
De vastgestelde
verkoopprijs is
€ 7,50. 

Een leuke
manier om
kennis te
maken met de
gemeente
Bronckhorst!

Raadsvergadering 22 maart 2007
Op 22 maart a.s. vergadert de
gemeenteraad in de raadzaal van
het gemeentehuis. De openbare
vergadering begint om 20.00 uur. 
U bent van harte welkom om deze
vergadering bij te wonen. Op de

agenda staan onder meer de
volgende onderwerpen:
• 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
B en w stellen de raad voor een
krediet van € 254.971,- voor het
IHP onderwijs beschikbaar te
stellen en een besluit te nemen
over de dekking van dit bedrag.

• Toeslagenverordening Wet
werk en bijstand 2007
In de Toeslagenverordening zijn
regels vastgesteld die verband
houden met het beleidsterrein
werk en inkomen. Regionaal zijn
afspraken gemaakt waardoor het
noodzakelijk is de verordening op
onderdelen aan te passen. 

• Reactie college op Evaluatie
raadsprogramma
Het college heeft een schriftelijke
reactie gegeven op de evaluatie
van het raadsprogramma 2005-
2010. Het voorstel is om de
reactie voor kennisgeving aan te
nemen.

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

tot de bevoegdheid van het
gemeentebestuur

b.een bezwaar in de zin van
hoofdstuk 7 van de Algemene wet
bestuursrecht tegen een besluit
van het gemeentebestuur of het
advies van een adviescommissie
bezwaarschriften ex artikel 7:13
van de Algemene wet bestuurs-
recht

c. benoemingen, keuzen,

voordrachten of aanbevelingen
van personen

d.een klacht zoals bedoeld in
hoofdstuk 9 van de Algemene wet
bestuursrecht

Indien u tijdens de vergadering het
woord wilt voeren, dient u dit bij
voorkeur uiterlijk 24 uur van te
voren van tevoren te melden bij de
griffier, tel. (0575) 75 05 43 of e-mail
griffie@bronckhorst.nl, onder
vermelding van agendapunt, naam,
adres en telefoonnummer. 

Over spreekrecht en burgerinitiatief
is ook een folder beschikbaar die
gratis in het gemeentehuis en 
-kantoor is af te halen.

Uit de raad

De monumentencommissie
vergadert op 21 maart 2007 om
09.00 uur in het gemeentekantoor.

De vergadering is openbaar. 
De agenda voor deze vergadering
vindt u op www.bronckhorst.nl.

Bestuursvergadering
Delta
Het algemeen bestuur van Delta
vergadert op 14 maart 2007, om
11.00 uur in het gemeentehuis van
de gemeente Voorst in Twello.
Deze vergadering is openbaar. Op
de agenda staat onder meer: 
• aanwijzing leden 
• normenkader en controle-

toleranties 2006 
• oprichting Direct Werk B.V.

Monumentencommissie

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
• Baak, afsluiten gedeelte Pastoriestraat, 30 april 2007 tot 12.00 uur, Kermis en Oranje Stichting

Baak
• Bronckhorst, doorlopende collectievergunning voor de gemeente Bronckhorst, Nederlandse

Stichting voor het Gehandicapte Kind (NSGK)
• Halle en omgeving, plaatsen tijdelijke reclameaanduidingen, 1 april t/m 20 mei 2007, Chr.

muziekvereniging Euterpe
• Halle, café-restaurant 'De Woage', aanwezigheidsvergunning voor twee kansspelautomaten

van 1 januari t/m 31 december 2007, E. Wijngaards
• Halle, Halle-Nijmanweg, rommelmarkt, 19 mei 2007 van 10.00 tot 14.00 uur en parkeerverbod

aan beide zijden van Halle-Nijmanweg, 19 mei van 06.00 tot 18.00 uur, Chr.Muziekver. Euterpe
• Hengelo Gld., optocht, rommelmarkt, kinderspelen etc., 30 april 2007 en afsluiten Meidoorn-

straat, Prunusstraat, Kampstraat, gedeelte Leliestraat en gedeelte Tramstraat, 30 april 2007
van 09.00 tot 18.00 uur, Oranje Comité Hengelo Gld.

• Hengelo Gld., café De Egelantier, aanwezigheidsvergunning voor twee kansspelautomaten, 
1 januari t/m 31 december 2007, A.B. ten Barge

• Hengelo Gld., tent parkeerterrein Leliestraat met tijdelijke gebruiksvergunning, ontheffing
artikel 35 Drank- en Horecawet, 30 april 2007 van 09.00 tot 20.00 uur, H.W. Langeler

• Keijenborg, organiseren van een loterij, 31 maart 2007 van 10.00 tot 13.00 uur, Keijenburgse
Boys

• Toldijk, lentefeest met live-muziek in de tent op het terrein van Flophouse met tijdelijke
gebruiksvergunning voor de feesttent, 11 en 12 mei 2007 van 20.30 tot 01.00 uur, Stichting
Ontmoetingscentrum Toldijk

• Vorden, café 't Proathuus, aanwezigheidsvergunning voor twee kansspelautomaten, 1 januari
t/m 31 december 2007, H.B. IJben

• Vorden, kasteelweide, Berenddag met festiviteiten in middeleeuwse sfeer, 14 juli 2007 van
10.00 tot 18.00 uur, Stg. Berend van Hackfort

• Vorden, Ruurloseweg, touwtrektoernooi, plaatsen tijdelijke reclameaanduidingen en
ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet, 6 mei 2007 van 09.00 tot 18.00 uur, Touwtrek-
vereniging Vorden

• Zelhem, afsluiten Stationsplein en Kerkweg i.v.m. palmpasenoptocht, 1 april 2007 van 
12.00 tot 14.00 uur, Ondernemers Vereniging Zelhem

• Zelhem, herdenkingsdienst, kranslegging en stille tocht van Lambertikerk naar begraafplaats,
4 mei 2007 van 19.00 tot 20.00 uur, 4-mei Comité 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, Walterslagweg 4, vergroten jongveestal
• Bronkhorst, Bovenstraat 2, gedeeltelijk vernieuwen richtingwijzer
• Halle, Stuivezandweg 3, bouwen schuur/garage
• Halle, Varsseveldseweg 2, bouw schuur
• Hengelo Gld., Berkenlaan 23, plaatsen dakkapel
• Hengelo Gld., Berkenlaan 69, uitbreiding garage/berging en wijziging dakkapel 
• Hengelo Gld., Hazenhutweg 18, tijdelijk plaatsen woonunit
• Hengelo Gld., Hazenhutweg 18, bouwen serre
• Hengelo Gld., Sint Michielsstraat 6, vergroten basisschool
• Hengelo Gld., Snethlageweg 10, verbouw woning en bouwen carport
• Hengelo Gld., Torenzicht 11, bouwen carport
• Hummelo, Rijksweg 124, bouwen berging

• Hummelo, Tolstraat 6, vergroten ligboxenstal
• Toldijk, Reigersvoortseweg 24, bouw vervangende woning
• Vierakker, Vierakkersestraatweg 31, gedeeltelijk veranderen woning
• Vorden, Insulindelaan 62, vergroten woning
• Vorden, Het Vaarwerk 11, bouw carport
• Vorden, Wildenborchseweg 11, verbouwen woning  
• Zelhem, Brinkweg 49, vergroten woning
• Zelhem, Eeltinkweg 9a, verbouw schuur tot woning
• Zelhem, hoek Hummeloseweg/Orchideestraat, gedeeltelijk veranderen betonnen trap naar

bergingskelder van appartementengebouw

Aanvragen

Ontwerpbesluit (art. 11 mon.verordening en afd. 3.4 Awb)
Bij de afdeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling in het gemeentekantoor ligt vanaf  
15 maart t/m 25 april 2007 tijdens de openingstijden de volgende ontwerpbesluiten ter inzage:
• Toldijk, Hoogstraat 21, aanvraag monumentenvergunning voor de verbouw van de bijschuur tot

woonhuis
• Vorden, Dorpsstraat 34, hernieuwde aanvraag monumentenvergunning voor de verbouw van

het café tot brasserie en de uitbreiding van de woonruimte

Zienswijzen:
Gemotiveerde zienswijzen tegen de ontwerpbesluiten kunnen zowel schriftelijk als mondeling
door een ieder worden gemaakt, gedurende de termijn van ter inzagelegging. Schriftelijke
zienswijzen moeten bij ons worden ingediend vóór 26 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.

Monumentenverordening Bronckhorst 2006

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

Artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening 
• Hengelo Gld., Rondweg 4, vrijstelling om een scherm te mogen plaatsen. Het betreft een

vrijstelling met toepassing van artikel 17 van de planvoorschriften van het geldende bestem-
mingsplan 'Buitengebied 2005; Hengelo/Vorden'

• Vorden, Lindeseweg 13, vrijstelling om een carport/overkapping te mogen bouwen. Het betreft
een vrijstelling met toepassing van artikel 17 van de planvoorschriften van het geldende
bestemmingsplan 'Buitengebied 2005; Hengelo/Vorden'

De bouwplannen liggen vanaf 15 maart t/m 11 april 2007 tijdens de openingstijden ter inzage in
het gemeentekantoor bij de afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving. Bent u op de
genoemde openingstijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak
maken met een van de medewerkers van deze afdeling, tel. (0575) 75 02 88. 

Artikel 19, lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening 
• Zelhem, Brinkweg 39, vrijstelling om een berging te mogen bouwen, het betreft een vrijstelling

van de planvoorschriften van het geldende bestemmingsplan 'Zelhem Dorp 2002'

Het ontwerpbesluit ligt vanaf 15 maart t/m 25 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. 

Voorgenomen vrijstellingen
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Artikel 17 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Vorden, Reeoordweg 2a, voor het plaatsen van een kantoorunit, geldend bestemmingsplan

'Buitengebied De Vijfsprong'
• Zelhem, Halseweg 38, voor het plaatsen van een stacaravan, geldend bestemmingsplan

'Buitengebied herziening 2-1988'

De ontwerpbesluiten en de daarop betrekking hebbende stukken liggen van 15 maart t/m 25 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. 

Zienswijze indienen?
Gedurende de genoemde termijnen kan een ieder schriftelijk of mondeling een gemotiveerde
zienswijze over bovengenoemde voorgenomen vrijstellingen naar voren brengen. Uw schriftelij-
ke zienswijze kunt u richten aan b en w. Voor een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen
met de afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving (artikel 15 en artikel 19, lid 3) of
Ruimtelijke en economische ontwikkeling (artikel 17).

Vrijstelling artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
Verzonden op 1 maart 2007:
• Baak, Leeuwencamp en Bobbinkstraat te Baak, voor herinrichting van de als openbare ruimte

bestemde gronden, geldend bestemmingsplan 'Baak-Toldijk 1992'

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.

Verleende vrijstellingen (niet in samenhang met bouwvergunning)

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
Verzonden op 2 maart 2007:
• Hengelo Gld., parkeerplaats Albert Heijn, plaatsen schaftketen, toilet-unit, opslagcontainers

en afvalcontainer, 9 maart t/m 20 maart 2007, Hein Heun Sloopwerken
Verzonden op 5 maart 2007:
• Zelhem, De Brink, zangavond met vier koren en verloting, 17 maart 2006 van 20.00 tot 

22.30 uur, Chr. gemengde zangvereniging De Lofstem
Verzonden op 7 maart 2007:
• Bronckhorst, oriënteringsritten, 18 maart 2007 van 13.30 tot 16.30 uur, Motor- en Autoclub

Zutphen
• Bronckhorst, tijdelijke reclameaanduidingen (borden en containers), 1 februari t/m 30 april

2007, Power Evenementen
• Hengelo Gld., organiseren verloting van 28 april t/m 31 oktober 2007, Vereniging tot

bevordering van het marktwezen en andere openbare belangen
• Hummelo, opening Johan Cruyff Court met muziek, voetbaltoernooitje etc., in de periode

tussen 10 en 21 april 2007, gemeente Bronckhorst,
• Steenderen, afsluiten gedeelte Nijverheidsweg tussen de fabriek en het sorteerbedrijf van

Aviko, 11 t/m 18 maart 2007, Aviko
• Vorden, Almenseweg, bluesavond met ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet, 31 maart

2007 van 20.00 tot 01.00 uur en tijdelijke gebruiksvergunning tent, 30 maart t/m 1 april 2007,
H.L. Klaassen

• Vorden, afsluiten gedeelte Mispelkampdijk, tussen de Oude Zutphenseweg en de Mispelkamp-
dijk, 30 maart t/m 1 april 2007, H.L. Klaassen

• Zelhem, café Evers, aanwezigheidsvergunning voor een kansspelautomaat in 2007, 
J.B. van Campen

• Zelhem, Wolfersveenweg 29, kofferbakmarkt, 15 april 2007 van 10.00 tot 16.00 uur, Notmai
Producties

• Zelhem,'t Brinkhuus, Hummeloseweg 67, verloting, 13 en 14 april 2007 van 19.30 tot 24.00 uur,
toneelvereniging 'Wees een Zegen'

Verzonden op 8 maart 2007:
• Hengelo Gld., wegraces, ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet, 5 en 6 mei 2007, 

H.J. Vosmeijer
• Zelhem, evenementenplein, oranjemarkt, 30 april 2007 van 10.00 tot 15.00 uur, Zelhems

Christelijk Oratoriumkoor
• Zelhem, Stationsplein en achter De Brink, Koninginnedag met zeskamp, vrijmarkt, live-muziek

etc., 30 april 2007 van 10.00 tot 24.00 uur, stichting Zelhem en Oranje
• Zelhem, tent evenementenplein, ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet, 30 april 2007 van

10.00 tot 24.00 uur, G.J.H. Kramp
• Zelhem, tijdelijke verkeersmaatregelen voor diverse wegen in het centrum i.v.m. activiteiten

Koninginnedag, 30 april 2007 van 07.00 tot 24.00 uur, stichting Zelhem en Oranje

Lichte bouwvergunningen 
Verzonden op 5 maart 2007:
• Drempt, Torenakker 8, bouwen tuinhuisje met veranda

Reguliere bouwvergunningen 
Verzonden op 6 maart 2007:
• Vorden, De Banenkamp 6, bouwen bijgebouw
• Zelhem, Vinkenkamp kavel 13 en 14, bouwen bedrijfshal met kantoor, verleend met vrijstelling

op grond van artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening

Gewijzigde bouwvergunningen
Verzonden op 6 maart 2007:
• Halle, Nijmansedijk 26, veranderen woning met kantoor

Drank- en Horecawet (art. 3)
Verzonden op 8 maart 2007: 
• Drempt, aan de stichting Dorpshuis Gildehöfke is, onder voorwaarden, vergunning verleend

voor het uitoefenen van een horecabedrijf in de inrichting op de Kerkstraat 86

Ontheffingen verbranden afvalstoffen (art. 10.63 Wm en art. 5.5.1 en 
art. 5.4.1 APV)
Verzonden op 13 maart 2007:
• Baak, Walterslagweg 6, voor verbranding nabij de Walterslagweg 6 
• Bronkhorst, Bakerwaardseweg 2, voor verbranding nabij de Bakerwaardseweg 2 
• Doetinchem, Postbus 236, voor verbranding nabij de Wehlse Dijk in Laag-Keppel
• Halle, Nijmansedijk 20a, voor verbranding nabij de Nijmansedijk 20a 
• Halle, Pluimersdijk 16a, voor verbranding nabij de Pluimersdijk 16a 
• Halle, Varsseveldseweg 3, voor verbranding nabij de Varsseveldseweg 3 
• Hengelo Gld., Broekweg 9, voor verbranding nabij de Broekweg 9 
• Hengelo Gld., Kieftendorp 10, voor verbranding nabij de Kieftendorp 10 
• Hengelo Gld., Koningsweg 3, voor verbranding nabij de Koningsweg 3 
• Hengelo Gld., Sarinkdijk 21, voor verbranding nabij de Ruurloseweg 
• Hengelo Gld., Sarinkdijk 5a, voor verbranding nabij de Sarinkdijk 5a 
• Hengelo Gld., Varsselseweg 22, voor verbranding nabij de Varsselseweg 22 
• Hengelo Gld., Veermansweg 12, voor verbranding nabij de Veermansweg 12 
• Steenderen, Emmerweg 2, voor verbranding nabij de Emmerweg 2 
• Terneuzen, Wilhelminaplantsoen 12, voor verbranding nabij de Hofstraat 8 in Baak
• Vorden, Deldenseweg 13, voor verbranding nabij de Deldenseweg 13 
• Vorden, Helderboomsdijk 2, voor verbranding nabij de Helderboomsdijk 2 
• Zelhem, Aaltenseweg 10a, voor verbranding nabij de Aaltenseweg 10a 
• Zelhem, Doetinchemseweg 86, voor verbranding nabij de Doetinchemseweg 86 
• Zelhem, Eeltinkweg 3a, voor verbranding nabij de Eeltinkweg 3a 
• Zelhem, Garvelinkweg 2, voor verbranding nabij de Garvelinkweg 2 
• Zelhem, Jolinkdijk 14a, voor verbranding nabij de Jolinkdijk 14a 
• Zelhem, Nijmansedijk 8, voor verbranding nabij de Nijmansedijk 8 
• Zelhem, Vrogteweg 7a, voor verbranding nabij de Vrogteweg 7A

Kapvergunningen
Verzonden op 9 maart 2007:
• Vorden, park 'de Decanije', vellen van meerdere fijnsparren. Herplant verplicht: volgens

ingediend plan

Tijdelijke verkeersmaatregelen
• Vorden, de Mispelkampdijk tussen de Oude Zutphenseweg en de Mispelkampdijk is van 

30 maart 17.00 uur tot 1 april 2007 12.00 uur afgesloten voor alle verkeer, met uitzondering van
bestemmingsverkeer

• Steenderen, de Nijverheidsweg tussen de aardappelfabriek en het aardappelsorteerbedrijf
(Aviko) is van 11 t/m 18 maart 2007 afgesloten voor alle verkeer, behalve bestemmingsverkeer

• Zelhem, op 30 april 2007 zijn de Kerkweg, het Stationsplein, de Stationsstraat, de Dr. Grashuis-
straat tussen de Prinses Irenestraat en de Stationsstraat, de Zuivelweg tussen de Stations-
straat en de Jan van Eyckstraat, het gedeelte Industrieweg achter Cultureel Centrum De Brink
en de parkeerplaats achter De Brink van 07.00 uur tot 24.00 uur afgesloten voor alle verkeer,
behalve bestemmingsverkeer. Een parkeerverbod aan beide zijden van de weg geldt voor de
Zuivelweg, tussen de Stationsstraat en de Jan van Eyckstraat op 30 april 2007 van 07.00 uur tot
24.00 uur. Ook geldt op 27 t/m 30 april 2007 een parkeerverbod op de parkeerplaats aan het
Stationsplein. Het gedeelte van de Industrieweg vanaf de afsluiting naar de Burgemeester
Rijpstrastraat is op 30 april 2007 van 07.00 uur tot 24.00 uur geen éénrichtingsweg, omdat een
gedeelte van deze straat wordt afgesloten

Mogelijkheden voor bezwaar
Tegen voornoemde besluiten kunnen rechtstreeks belanghebbenden binnen zes weken na de
dag van bekendmaking van dit besluit aan aanvragers (zie datum bij de bekendmaking) een
schriftelijk bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan van de gemeente Bronckhorst dat het
besluit heeft genomen, de burgemeester of het college van b en w, Postbus 200, 7255 ZJ Hengelo
Gld. De stukken liggen tijdens openingstijden ter inzage in het gemeentekantoor bij de afdeling
Veiligheid, vergunningen en handhaving (APV/bijzondere wetgeving, drank- en horecawet,
tijdelijke verkeersmaatregelen, ontheffingen verbranden afvalstoffen en bouwvergunningen) of
Openbare werken (kapvergunningen). In het bezwaarschrift moeten staan: de naam en adres van
de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt,
de gemotiveerde gronden van het bezwaar en uw ondertekening.

Een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. U kunt daarom gelijktijdig met uw
bezwaarschrift of daarna ook een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de
voorzieningenrechter van de Rechtbank Zutphen, Sector bestuursrecht, Postbus 205, 7200 AE
Zutphen. Voor een verzoek om een voorlopige voorziening bent u griffierecht verschuldigd. 

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

Verleende vergunningen

Vastgesteld bestemmingsplan 'Landgoed 't Veld'
De gemeenteraad van Bronckhorst heeft op 22 februari 2007 het bestemmingsplan 'Landgoed 
't Veld' vastgesteld. Bij de vaststelling van dit plan zijn geen wijzigingen aangebracht ten opzichte
van het ontwerp. Het plan heeft betrekking op het oprichten van een nieuw landgoed tussen de
Nijmansedijk en de Stadsedijk in Halle.

Het bestemmingsplan ligt van 15 maart t/m 25 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.

Degene die tijdig zijn zienswijze naar voren heeft gebracht, alsmede een belanghebbende aan
wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij niet zijn zienswijze naar voren heeft gebracht,
kan gedurende de termijn van terinzagelegging bedenkingen tegen het bestemmingsplan naar
keuze schriftelijk (wat de voorkeur heeft) of mondeling inbrengen bij Gedeputeerde Staten van
Gelderland. Schriftelijk kan dit via Postbus 9090, 6800 GX Arnhem, fax: (026) 359 94 80 of e-mail:
DIS-IB@prv.gelderland.nl (o.v.v. REW/RO/BV). Mondeling kan dit op werkdagen tussen 10.00 en
12.00 uur via tel.: (026) 359 98 20.

Bestemmingsplannen

Meldingen art. 8.41, lid 4 Wm
Bij de afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving in het gemeentekantoor liggen vanaf 

Wet milieubeheer
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15 maart t/m 25 april 2007 tijdens de openingstijden de volgende meldingen op grond van artikel
8.41 Wet milieubeheer ter inzage:

• Baak, Zutphen-Emmerikseweg 93, voor het wijzigen van de inrichting in de zin van de Wet
milieubeheer waarop het Besluit Landbouw milieubeheer van toepassing is. Op basis van de
ingediende melding is er in de inrichting sprake van een gemengde veehouderij

• Halle, Dorpsstraat 21, voor het veranderen van de inrichting in de zin van de Wet milieubeheer
waarop het Besluit Horeca-, Sport- en Recreatieinrichtingen milieubeheer van toepassing is.
Op basis van de ingediende melding is er in de inrichting sprake van een cafetaria/lunchroom

• Hengelo Gld., Steenderenseweg 21, voor het uitbreiden of wijzigen van de inrichting in de zin
van de Wet milieubeheer waarop het Besluit Landbouw milieubeheer van toepassing is. Op
basis van de ingediende melding is er in de inrichting sprake van een melkrundveehouderij

• Steenderen, Doesburgseweg 2, voor het uitbreiden of wijzigen van de inrichting in de zin van 
de Wet milieubeheer waarop het Besluit Landbouw milieubeheer van toepassing is. Op basis
van de ingediende melding is er in de inrichting sprake van een melkrundveehouderij

• Steenderen, Nijverheidseweg 11, voor het van toepassing worden van het Besluit Opslag- 
en Transportbedrijven milieubeheer op een reeds aanwezige inrichting in de zin van de Wet
milieubeheer. Op basis van de ingediende melding is er in de inrichting sprake van overslag 
en transport van goederen

• Vorden, Dorpsstraat 17-19, voor het veranderen van de inrichting in de zin van de Wet milieu-
beheer waarop het Besluit Woon- en Verblijfsgebouwen milieubeheer van toepassing is. Op
basis van de ingediende melding is er in de inrichting sprake van een kantoor

• Vorden, Overweg 18, voor het van toepassing worden van het Besluit Horeca-, Sport- en
Recreatieinrichtingen milieubeheer op een reeds aanwezige inrichting in de zin van de Wet
milieubeheer. Op basis van de ingediende melding is er in de inrichting sprake van een
squashcentrum

Dit houdt in dat deze inrichtingen in de zin van de Wet milieubeheer niet onder de vergunning-
plicht van de Wet milieubeheer vallen. Wel moeten zij voldoen aan de algemene voorschriften,
die aan bovengenoemde besluiten zijn verbonden.

Bij de afdeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling ligt vanaf 14 maart  t/m 25 april 2007 
ter inzage het besluit tot aanwijzing van
• vier parkeerplaatsen voor de brandweer, direct nabij de in-/ uitgang van het gemeentekantoor

aan de Banninkstraat 24a in Hengelo Gld.

Mogelijkheden tot beroep
Tegen dit besluit kunt u of kan een rechtstreeks belanghebbende binnen zes weken na de dag
van bekendmaking van dit besluit, beroep instellen bij de Rechtbank Zutphen, 
Sector bestuursrecht, Postbus 205, 7200 AE Zutphen. 

Het beroepschrift dient het volgende te bevatten: uw naam en adres, de datum, een omschrijving
van het besluit waartegen u in beroep gaat, de redenen waarom u in beroep gaat en uw hand-
tekening. Bij het beroepschrift dient u een kopie van de beschikking te voegen. Voor het indienen
van een beroepschrift bent u griffierecht verschuldigd. Als de rechter u gelijk geeft, dan krijgt u
het griffierecht van de gemeente terug.

Het besluit treedt in werking nadat het bekendgemaakt is aan de aanvrager. U kunt van mening
zijn dat dit voor u onaanvaardbare gevolgen heeft en u gaat in beroep. Toch mag bijvoorbeeld
iemand die een vergunning krijgt, direct gebruik maken van dat besluit. Daarom kunt u tegelijk,
maar ook later in de beroepsprocedure, de voorzieningenrechter vragen om de werking van het
besluit uit te stellen of een andere voorlopige voorziening te treffen totdat op uw beroepschrift is
beslist. U schrijft een brief naar de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zutphen, Sector
bestuursrecht, Postbus 205, 7200 AE Zutphen. Voor een verzoek om een voorlopige voorziening
bent u griffierecht verschuldigd. Als de rechter u gelijk geeft dan krijgt u het griffierecht van de
gemeente terug.

Aangewezen parkeerplaatsen

De gemeenteraad heeft op 22 februari jl. het jaarprogramma 2007 bouwen en milieu vastgesteld.
Het doel van het programma is om praktisch en gestructureerd uitvoering te kunnen geven aan
het milieu- en bouwbeleid. Het programma geeft inzicht in de activiteiten op het gebied van
bouwen en milieu voor het komende jaar.

Inzage
Het jaarprogramma ligt van 15 maart t/m 25 april 2007, gedurende openingstijden van het
gemeentekantoor, voor een ieder ter inzage bij afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving.
Tegen betaling van de kosten kunt u een kopie krijgen.

Nadere informatie
Voor nadere informatie kunt u ook terecht bij de heer E. Mol, tel. (0575) 75 03 13.

Jaarprogramma 2007 bouwen en milieu

Op 19 maart 2007 begint de firma Dusseldorp met de werkzaamheden voor de herinrichting 
van de Bobbinkstraat, Leeuwencamp en de Pastoriestraat in Baak. De werkzaamheden bestaan
uit het opnieuw bestraten van de rijbaan, het trottoir en de parkeervakken. Ook wordt er een
infiltratieriool aangelegd, voor de afvoer van het regenwater dat op de rijbaan terechtkomt. 
De planning is dat de werkzaamheden tot 25 juni 2007 duren.

De eerste fase van de werkzaamheden betreft riolerings- en bestratingwerkzaamheden in de
Pastoriestraat tussen 't Baaken en de Bobbinkstraat en het gedeelte van de Bobbinkstraat
tussen de Pastoriestraat en 't Baaken van 19 maart tot 23 april 2007 of zoveel langer of korter als
wenselijk is.

Tijdens de werkzaamheden rijdt Dusseldorp met materieel door de straten. Wij vragen u zoveel
mogelijk ruimte vrij te houden, zodat het materieel niet gehinderd wordt bij de werkzaamheden.

Omdat Dusseldorp de parkeervakken aan de Pastoor Bouwhuisstraat naast de begraafplaats
gebruikt voor opslag, is het tijdelijk niet mogelijk gebruik te maken van die parkeerplaatsen.

Wanneer u vragen heeft over de werkzaamheden, kunt u contact opnemen met de heer 
M. Bremer, tel. (0575) 75 03 38.

Wegwerkzaamheden in Baak

Op 22 februari heeft de gemeenteraad de Beleidsnota en de Uitvoeringsnota van het GVVP
voorlopig vastgesteld. B en w leggen het plan voor inspraak ter inzage, voordat de raad het plan
definitief vast stelt. De inspraak is een belangrijk toetsingskader voor de raad.

Proces
Tijdens de eerste fase van het proces (de inventarisatie) is een ieder in de gelegenheid gesteld
zijn of haar mening te geven, knelpunten aan te geven, suggesties te doen, ideeën aan te dragen
enzovoort. Van deze mogelijkheid is door veel mensen en organisaties gebruik gemaakt. Het
resultaat van deze fase is de inventarisatienota. 

De beleidsnota en de uitvoeringsnota zijn door de gemeenteraad voorlopig vastgesteld. 
Waarom voorlopig? Dit omdat de inspraak voor de raad een belangrijk toetsingskader is. Pas als
de bevolking inspraak gehad heeft, neemt de raad een besluit over het definitief vaststellen van
het plan en het beschikbaar stellen van middelen voor de uitvoering ervan.

Inspraak
Het GVVP ligt van 13 maart t/m 25 april ter inzage op het gemeentekantoor aan de Banninkstraat
24a in Hengelo. Tijdens de openingsuren kunt u het GVVP inzien op de afdeling Ruimtelijke en
economische ontwikkeling. Als u tijdens de openingsuren niet in de gelegenheid bent het plan in
te zien, kunt u hiervoor ook een afspraak maken via het secretariaat van de afdeling 
tel. (0575) 75 03 74.

Het GVVP is, in een aantal bestanden, vanaf 13 maart ook via de website van de gemeente in te
zien. Kijk op onze site www.bronckhorst.nl onder infobalie � plannen en projecten � gemeente-
lijk verkeer en vervoer plan. Hier is tevens een reactieformulier beschikbaar dat u uit kunt
printen en ingevuld naar de gemeente kunt sturen.

Gemeentelijk Verkeer en Vervoer Plan (GVVP)

Tijdens de inventarisatiefase van het GVVP (Gemeentelijk Verveer- en Vervoer Plan) bleek dat
veel klachten en verkeersproblemen zijn geuit met betrekking tot de kern Bronkhorst.
Bronkhorst kent voornamelijk knelpunten op de Bovenstraat en de Onderstraat. Vooral het
zoekverkeer naar parkeerplaatsen tijdens de zomerperiode en zwaar verkeer door de kern zoals
landbouwvoertuigen en vrachtauto's veroorzaakt hinder en overlast. Vooruitlopend op de uit-
komsten en besluitvorming van het GVVP zijn de knelpunten en mogelijke verkeersoplossingen
voor Bronkhorst onderzocht. Dit onderzoek heeft geresulteerd in de rapportage 'Quick-scan
verkeersmaatregelen Bronkhorst'. Om een deel van de hinder en overlast al op korte termijn te
kunnen wegnemen zijn eenvoudige en relatief snel te realiseren maatregelen ontwikkeld. Deze
maatregelen zijn uitgewerkt in de notitie 'Korte termijn verkeersmaatregelen Bronkhorst'. 

Verkeersmaatregelen
B en w zijn van mening dat de situatie verbeterd moet worden en zijn daarom van plan de volgen-
de maatregelen te nemen:
1.een gesloten verklaring voor voertuigen of samenstellingen van voertuigen die, met inbegrip

van de lading, langer zijn dan 10 meter, op alle wegen gelegen tussen kruispunt Bovenstraat -
Veerweg - Bakerwaardseweg en kruispunt Onderstraat - Molenstraat - 't Hof in Bronkhorst
instellen

2.een eenzijdige fysieke afsluiting in de Kapelstraat aanbrengen
3.de capaciteit van de parkeerplaats aan de Onderstraat optimaliseren door het aanbrengen van

een parkeervakindeling
4.de werking van verkeers- en informatieborden versterken door het verbeteren van de

zichtbaarheid en het verhogen van de kwaliteit van de openbare ruimte door de niet
noodzakelijke bebording, bebakening en straatmeubilair te verwijderen

Inspraak
B en w verlenen op het voornemen deze maatregelen uit te voeren, in overeenstemming met
afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, gedurende zes weken inspraak. U kunt in de
periode van 13 maart t/m 25 april 2007, tijdens de openingsuren, bij de afdeling Ruimtelijke en
economische ontwikkeling op het gemeentekantoor, de volgende stukken inzien:
• het ontwerp verkeersbesluit voor het instellen van de gesloten verklaring
• het ontwerp verkeersbesluit voor het afsluiten van de Kapelstraat
• de verkeerskundige rapportage Quick scan verkeersmaatregelen Bronkhorst
• het parkeeronderzoek Bronkhorst
• de notitie Korte termijn verkeersmaatregelen Bronkhorst

Uw zienswijze kunt u, bij voorkeur schriftelijk, aan b en w kenbaar maken. De ingebrachte
zienswijzen betrekken zij bij de definitieve besluitvorming over de maatregelen.

Korte termijn verkeersmaatregelen Bronkhorst

De burgemeester heeft op 6 maart jl. het terrassenbeleid gemeente Bronckhorst in concept
vastgesteld. In deze beleidsnota worden de regels weergegeven waaraan een terras van een
horeca inrichting moet voldoen. Onder andere wordt in het terrassenbeleid de sluitingstijden,
geluid, vrije doorgang, en de obstakelvrije zone op en boven de weg geregeld. 

Op grond van de Inspraakverordening van de gemeente Bronckhorst liggen de stukken tijdens de
openingstijden ter inzage in het gemeentekantoor vanaf 13 maart t/m 10 april 2007. Een ieder
kan gedurende die periode zijn of haar mening over dit beleid te geven. Dit kan zowel mondeling
als schriftelijk.

Voor meer informatie kunt u bellen met de heer R. Visschers, afdeling Veiligheid, vergunningen
en handhaving, tel. (0575) 75 02 50.

Inspraak terrassenbeleid

Weekblad Contact ook aktueel op internet. Dus kijk snel op www.contact.nl



TECHNISCH ONDERZOEK: 
Vorst + Pekel geeft 3000 maal grote-
re doorscheurkans!
Op gelijmde voorruiten staan enorme
spanningen. De stijfheid en daarmee
de sterkte van de carrosserie wordt

voor 40% bepaald door een goede, ver-
lijmde voorruit. Een zwakkere voor-
ruit betekent dus een zwakkere auto.
Breuken in het glas verzwakken de
voorruit. Water en zout in breukjes
zetten uit bij nachtvorst en zorgen

voor grote spanningen, die doorscheu-
ren van de voorruit veroorzaken. Ook
het dichtgooien van een deur (lucht-
druk) veroorzaakt extra spanning. De
kans op doorscheuren is meer dan
50% (!). Tijdige reparatie van een ster is
daarom zeer aan te raden: laat de ruit
niet barsten! Bent u voor ruitschade
verzekerd en wordt u doorverwezen
naar een ruitschadespecialist, dan
kunt u bij Automark terecht. Auto-
mark werkt voor iedereen die voor
ruitschade verzekerd is en stuurt de
rekening rechtstreeks naar de verzeke-
raar. Voor de klant zijn er geen kosten
of moeite verbonden aan ruitrepara-
tie. De klant betaalt geen eigen risico

en heeft geen no-claim verlies (bij Cen-
traal Beheer particulier geldt een af-
wijkende regeling). Automark ge-
bruikt voor reparatie de meest moder-
ne harsinjectie-methode en geeft op
alle reparaties levenslange garantie!
Bij ruitreparatie moet de laatste groe-
ne kaart worden meegebracht voor de
juiste verzekeringsgegevens.

GOEDKOOP KENTEKEN
GRAVEREN
Graveren van het kenteken met NL in
alle ruiten is inclusief twee waarschu-
wingsstickers. Voor een kleine meer-
prijs wordt een speciale reflectielaag
over de gravures aangebracht, waar-
door de gravures bij regen en 's avonds
goed zichtbaar blijven. Graveren helpt
tegen diefstal: wil een dief een gesto-
len auto verkopen, dan moet hij alle
ruiten met het oorspronkelijke kente-
kennummer vervangen! 

GRATIS VOORRUITINSPECTIE OP
DE PARKEERPLAATS VAN
WINKELCENTRUM 'DREIUMME'
Deze week komt de Mobiele Service
van Automark in Warnsveld voor een
actie Ruit Repareren/Kenteken Grave-
ren. Op verzoek van de klant wordt de
voorruit ter plekke gratis gelnspec-
teerd en krijgt men een deskundig en
vrijblijvend advies m.b.t. eventuele be-
schadigingen. Men hoeft niet van te
voren een afspraak te maken: voor
Voorruitinspectie of Ruitreparatie
meldt men zich direct bij de repara-
teur. Reparatie van de voorruit is voor
WA-Plus, WA-Extra, Casco en All-Risk
verzekerden geheel zonder kosten.
Voor de juiste verzekeringsgegevens
moet bij reparatie wel de laatste groe-
ne kaart worden meegenomen. Klaar
terwijl u wacht/winkelt! 

Woensdag 14 maart kunt u terecht
van 9.00 tot 17.30 uur op de parkeer-
plaats van Winkelcentrum 'Dreium-
me'. Bij regen kunt u rustig in de auto
blijven zitten. Let op de gele tent van
Automark. 

Zie ook de advertentie elders in deze
krant.

Woensdag in Warnsveld:

GRATIS* RUIT REPAREREN

*Gratis Voorruit Repareren en Ruit Inspecteren vanaf WA+
Een sterretje zit er zo in. Vroeger knalden de ruiten er in zijn geheel uit.
De huidige gelaagde ruiten doen dat weliswaar niet, maar scheuren veel-
al in een later stadium alsnog door, ook nog na één of twee jaar! Dat bete-
kent uiteindelijk toch weer een tijdrovende ruitvervanging en het betalen
door verzekerde van een eigen risico. Echter, bij een WA-Plus, WA-Extra,
Casco of All-Risk verzekering is harsreparatie van de ster vrijwel altijd zon-
der kosten. Sterreparatie is daarom veel aantrekkelijker dan vervanging!
Verzekeraars hebben dan ook voorkeur voor harsreparatie boven vervan-
ging.

TENNISSEN?
Tennisvereniging Vordens Tennis Park biedt nu twee 
leuke manieren om kennis te maken met tennis:

OPEN DAG
Zondag 18 maart wordt van 14.00 tot 16.30 uur
een open dag georganiseerd op het eigen park aan 
de Overweg 20. 
Er zijn leuke activiteiten voor jong en oud, waaronder:

- demonstratiewedstrijden jeugd
- ballenkanon
- prijsjestennis voor jeugd

PROEFLIDMAATSCHAP 
Jeugd: voor € 9,- kun je tussen 18 maart en 18 april 
vrij tennissen. Bovendien krijg je 3 proeflessen in deze
periode. Voor een racket wordt gezorgd.
Senioren: tussen 18 maart en 18 april kunt u gratis
tennissen (excl. lessen en rackets).

Informatie en opgave bij:
Marieke van Loo (jeugd) - (0575) 55 15 47
Gerda Ilbrink (senioren) - (0575) 55 26 66

Ook de zes woningen aan de Smids-
straat, het pand aan de Zutphense-
weg 23 en de oude werkplaats ach-
ter de woningen aan de School-
straat maken onderdeel uit van dit
plan.
Op 19 maart start de firma Rouw-

maat met de sloop van de bestaan-
de werkplaats en de woning Zut-
phenseweg 23. 
De werkplaats wordt al een tijd niet
meer gebruikt en de woning staat
al een poos leeg. 
Het terrein wordt na de sloop afge-
sloten. De Tegeltoko en de wonin-
gen Smidsstraat 6 t/m 16 blijven
nog wel staan.

ProWonen denkt bij de planontwik-
keling aan woonvormen voor oude-
ren met een zorgbehoefte en senio-
renwoningen.

Pand Tegeltoko
aangekocht door
ProWonen
ProWonen is eigenaar geworden
van de tegeltoko op de hoek
Smidsstraat/Zutphenseweg in
Vorden. Deze locatie maakt on-
derdeel uit van de planontwik-
kelingen van ProWonen voor de
Smidsstraat en omgeving.

Kemperman was zelf aanwezig om ie-
dereen die daarin gelnteresseerd was
een toelichting te geven op zijn beeld-
houwwerken en zijn inspiratiebron-
nen. Vragen over de door hem toege-
paste technieken, materiaalkeuze, ge-
kozen onderwerpen en toegepaste
beeldelementen (de taal van de beel-
dende kunst) kwamen aan de orde.
Door de medewerkster van de biblio-
theek, mevr. Ada Leeflang, werd ieder-
een hartelijk ontvangen en koffie en
thee stonden klaar.
Ook Will(emijn) Colenbrander, advi-
seur kunst en cultuureducatie en be-
stuurslid van de Stichting Vrienden
van de Bibliotheek was aanwezig en
informeerde de bezoeker over de ach-
terliggende gedachte van  de tentoon-
stellingen en lezingen over beeldende
kunst, die door haar worden georgani-
seerd.
De nieuwsgierige bezoeker die al wil-
de weten wat de volgende tentoonstel-
ling wordt verklapte zij in gesprek te
zijn met modevormgever Antoine Pe-
ters. Peters is geboren en getogen in
Vorden en zijn ouders wonen daar nog
steeds.
Volgens Colenbrander een tentoon-
stelling om naar uit te zien.

KunstZondagVorden
voor Bibliotheek
groot succes

Tweede KunstZondagVorden op 11
maart jl.  was in ieder geval voor
Galerie Bibliotheek Vorden een
groot succes. Bijna 100 belangstel-
lenden, om precies te zijn 98, be-
zochten in de galerie de tentoon-
stelling van beeldhouwer Jozef
Kemperman uit Gendringen.
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Deze week
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• 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
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tegen scherpe prijzen!!
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Kieftendorp 11 - 7255 MG Hengelo Gld. tel: 0575-467278

KOOPZONDAG
11.00–17.00 uur26 november26 november

SCHOENMODE HERMANS
.

S I N T O P G E L E T
Ons magazijn wordt te klein

Wij gaan verbouwen

daarom 10% korting
op onze GEHELE collectie SCHOENEN en LAARZEN

Koopzondag 26 nov. 11.00-17.00 uur
“Oh, kom er eens kijken”

Raadhuisstraat 27
Hengelo (Gld.)

Tel. (0575) 46 25 47

‘s maandags gesloten

midden in het   hart van Bronckhorst
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Extra
koopavonden

wo / do
22 / 23 nov

Koop-
zondag
26 nov

Extra
koopavonden

wo / do
22 / 23 nov

Koop-
zondag
26 nov

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

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

20%
KORTING
OP GEHELE

COLLECTIE*

20%
KORTING
OP GEHELE
COLLECTIE*

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

Profiteer SOLDERIE Prijzen
BLAZERS NU € 75,-- 2 VOOR € 125,--
T'SHIRTS NU € 20,-- 2 VOOR € 35,--
BROEKEN NU € 49,-- 2 VOOR € 75,--
PULLOVERS NU € 35.-- 2 VOOR € 50.--

LANGELER MODE KERKSTRAAT 11
7255 CB   HENGELO GLD   0575-461235

HENGELO GLD.

NIEUW!

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

KOM LANGS VOOR 
EEN PROEFRIT!

VANAF
€24995,-

E I N D E L I J K !

CHEVROLET
EPICA

STANDAARD MET 
6-CILINDER MOTOR

De digitale versies bieden enkele voor-
delen 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 ver-
zameling van artikelen van de voor-
pagina'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 ver-
eenvoudigd 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 web-
site. Het aanleveren van Contactjes ge-

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

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

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

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

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

Weevers vernieuwt de website van Weekblad Contact

Weekblad Contact ook op
Internet
Naast de vertrouwde papieren uit-
gaven, 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 arti-
kelen 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 bie-
den u beide mogelijkheden.

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 INSCHEN-
KEN''. 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 verant-
woordelijk? Kan 1 glas nog wel of waar
ligt de grens? 

Mevrouw Marleen van de Hoek van de
Gelderse verslavingszorg gaat met ons
in gesprek en vertelt over haar ervarin-
gen. Graag nodigen wij u uit om aan-
wezig te zijn op onze Passageavond,
dinsdag 28 november a.s. in de boven-
zaal van het Dorpshuis. Gasten zijn
hartelijk welkom.

Passage

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

De artikelen die op deze bazaar voor
de verkoop werden aangeboden wa-
ren veelal gemaakt door de deelneem-
sters, 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-

te handwerken te slijten op de kerst-
markt die op 10 december in het Lud-
gerusgebouw in Vierakker zal worden

gehouden. De Welfare Rode Kruis Vor-
den is daar namelijk met een verkoop-
stand aanwezig.

Bazaar Welfare Rode Kruis
De dames van de Welfare Rode
Kruis Vorden waren woensdagmid-
dag na afloop van de bazaar toch
een tikkeltje teleurgesteld. De ba-
zaar die in het verzorgingshuis De
Wehme werd gehouden, trok min-
der bezoekers dan verwacht.

Verkoop kleedjes bij de Welfare

Op donderdag 23 november a.s. houdt
de PCOB afd. Vorden haar middagbij-
eenkomst om 14.340 uur in het Stam-
pertje (Dorpscentrum) te Vorden. Dan
zal dhr. Job Teeuwen uit Lochem een
diapresentatie houden over "De Ach-
terhoek, cultuur en natuur in een Gel-
derse landstreek".
Het gaat over kastelen, Saksische boer-
derijen, de aanpassing van planten- en
dierenleven aan de menselijke bedrij-
vigheid, over hessenwegen, elk met
hun eigen historie. Kortom: de Achter-
hoek vormt het decor, waarover heel
wat plaatsjes en praatjes te maken
zijn. Tevens zal in deze vergadering
het 150e lid worden verwelkomd. Bo-
vendien is er nog een verrassing voor
de aanwezigen. Iedereen is op deze bij-
eenkomst van harte welkom.

PCOB lezing over de
Achterhoek

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

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

Oud Vorden
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SCHOENMODE HERMA S .

S I N T O P G E L E TOns magazijn wordt te kleinWij gaan verbouwen

daarom 10%kortingop onze GEHELE collectie SCHOE E  en LAARZEoopzondag 26 nov. 11.00-17.00 uur“Oh, kom er eens kijken”

Raadhuisstraat 27Hengelo (Gld.)Te . (0575) 46 25 47‘s maandags gesloten
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STANDAARD MET
6-CILINDER MOTOR

De digitale versies bieden enkele voor-
delen 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 ver-
zameling van artikelen van de voor-
pagina'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 ver-
eenvoudigd 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 web-
site. Het aanleveren van Contactjes ge-

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

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

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

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

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

Weevers vernieuwt de website van Weekblad Contact

Weekblad Contact ook op
Internet
Naast de vertrouwde papieren uit-
gaven, 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 arti-
kelen 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 bie-
den u beide mogelijkheden.

Dinsdag 21 november 200668e jaargang no. 37
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De digitale versies bieden enkele voor-delen boven de papieren uitgaven. Zoheeft u een overzicht van alle uitgavenvan Weevers en kunt u de archieveninzien voor oudere uitgaven. Ook dezoekfunctie over de actuele uitgavenin het archief is heel handig om viatrefwoorden artikelen terug te vinden.Op de openingspagina staat een ver-zameling van artikelen van de voor-pagina's van de kranten die via E-paperworden gepubliceerd.

Als u regelmatig nieuws aanlevert aande redactie, dan is het nu mogelijk omeen logincode aan te vragen voor eenafgeschermd deel van de websitewaarmee de aanlevering wordt ver-eenvoudigd en u zelf meer invloedheeft op de opmaak van het artikel.Tevens heeft u een overzicht van alleartikelen die u via dit systeem heeftaangeleverd.

De advertenties in de krant staan ookin de digitale versie. Hierbij bieden wijde mogelijkheid om de advertentie telaten doorlinken naar uw eigen web-site. Het aanleveren van Contactjes ge-

beurt nu op verschillende manieren,aan de balie, telefonisch, via e-mail ofpost. Dit blijft allemaal mogelijk, er isalleen een mogelijkheid bijgekomen,want u kunt nu ook via de website vanwww.contact.nl heel eenvoudig uwContactjes aanleveren.

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

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

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

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

Weevers vernieuwt de website van Weekblad Contact

Weekblad Contact ook op
Internet
Naast de vertrouwde papieren uit-gaven, verschijnen de weekbladenvan Contact nu ook wekelijks opInternet in de vorm van "E-paper",de electronische krant. Op een zeergebruiksvriendelijke wijze kunt udoor de pagina's "bladeren" en arti-kelen aanklikken om leesbaar tevergroten. Wilt u graag via uwcomputer op de hoogte blijven vanhet laatste nieuws of leest u tochliever vanaf krantenpapier, wij bie-den u beide mogelijkheden.

Dinsdag 26 november komen wij weerbij elkaar in het Dorpshuis. We zullenons deze avond gaan bezig houdenmet 'WAT KAN IK VOOR JE INSCHEN-KEN''. Een voorlichtingsbijeenkomstover alcohol en verkeer. 

Want wat doet u als uw gasten hebbengedronken en vervolgens in de autowillen stappen? Voelt u zich verant-woordelijk? Kan 1 glas nog wel of waarligt de grens? 

Mevrouw Marleen van de Hoek van deGelderse verslavingszorg gaat met onsin gesprek en vertelt over haar ervarin-gen. Graag nodigen wij u uit om aan-wezig te zijn op onze Passageavond,dinsdag 28 november a.s. in de boven-zaal van het Dorpshuis. Gasten zijnhartelijk welkom.

Passage

Heeft waarschijnlijk te maken met deNajaarsmarkt die jongstleden zater-dag in hetzelfde gebouw werd gehou-den en dat werd georganiseerd doorde ‘Commisie Bus’. De opbrengst vandie markt wordt namelijk aangewendvoor het onderhoud en de vervoerskos-ten van het ‘busje van de Wehme’. Endan vier dagen later een bazaar vanhet Rode Kruis, toch wellicht een beet-je teveel van het goede, zo vond deWelfare-organisatie.

De artikelen die op deze bazaar voorde verkoop werden aangeboden wa-ren veelal gemaakt door de deelneem-sters, wonende in de Wehme zelf endoor mensen die nog zelfstandig inhet dorp wonen. Veel geborduurde –en gehaakte kleden, schortjes, truien,poppenkleertjes e.d. 

De opbrengst wordt aangewend omnieuw handwerkmateriaal te kopenen om enkele gezellige middagen voorde deelneemsters te bekostigen. De organisatie hoopt de niet verkoch-

te handwerken te slijten op de kerst-markt die op 10 december in het Lud-gerusgebouw in Vierakker zal worden

gehouden. De Welfare Rode Kruis Vor-den is daar namelijk met een verkoop-stand aanwezig.

Bazaar Welfare Rode Kruis
De dames van de Welfare RodeKruis Vorden waren woensdagmid-dag na afloop van de bazaar tocheen tikkeltje teleurgesteld. De ba-zaar die in het verzorgingshuis DeWehme werd gehouden, trok min-der bezoekers dan verwacht.

Verkoop kleedjes bij de Welfare

Op donderdag 23 november a.s. houdtde PCOB afd. Vorden haar middagbij-eenkomst om 14.340 uur in het Stam-pertje (Dorpscentrum) te Vorden. Danzal dhr. Job Teeuwen uit Lochem eendiapresentatie houden over "De Ach-terhoek, cultuur en natuur in een Gel-derse landstreek".Het gaat over kastelen, Saksische boer-derijen, de aanpassing van planten- endierenleven aan de menselijke bedrij-vigheid, over hessenwegen, elk methun eigen historie. Kortom: de Achter-hoek vormt het decor, waarover heelwat plaatsjes en praatjes te makenzijn. Tevens zal in deze vergaderinghet 150e lid worden verwelkomd. Bo-vendien is er nog een verrassing voorde aanwezigen. Iedereen is op deze bij-eenkomst van harte welkom.

PCOB lezing over deAchterhoek

Woensdag 22 november zal J. Berendsuit Doetinchem voor de vereniging‘Oud Vorden’ een dialezing houdenover het onderwerp ‘Adel en boeren-adel in de Achterhoek’. Hij zal dan on-

der meer vertellen over scholtenboe-ren, de boerenadel uit deze omgeving,kasteeladel e.d. De bijeenkomst die inzaal De Herberg wordt gehouden, be-gint om 20.00 uur.

Oud Vorden

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 INSCHEN-
KEN''. 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 verant-
woordelijk? Kan 1 glas nog wel of waar
ligt de grens? 

Mevrouw Marleen van de Hoek van de
Gelderse verslavingszorg gaat met ons
in gesprek en vertelt over haar ervarin-
gen. Graag nodigen wij u uit om aan-
wezig te zijn op onze Passageavond,
dinsdag 28 november a.s. in de boven-
zaal van het Dorpshuis. Gasten zijn
hartelijk welkom.

Passage

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

De artikelen die op deze bazaar voor
de verkoop werden aangeboden wa-
ren veelal gemaakt door de deelneem-
sters, 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-

te handwerken te slijten op de kerst-
markt die op 10 december in het Lud-
gerusgebouw in Vierakker zal worden

gehouden. De Welfare Rode Kruis Vor-
den is daar namelijk met een verkoop-
stand aanwezig.

Bazaar Welfare Rode Kruis
De dames van de Welfare Rode
Kruis Vorden waren woensdagmid-
dag na afloop van de bazaar toch
een tikkeltje teleurgesteld. De ba-
zaar die in het verzorgingshuis De
Wehme werd gehouden, trok min-
der bezoekers dan verwacht.

Verkoop kleedjes bij de Welfare

Op donderdag 23 november a.s. houdt
de PCOB afd. Vorden haar middagbij-
eenkomst om 14.340 uur in het Stam-
pertje (Dorpscentrum) te Vorden. Dan
zal dhr. Job Teeuwen uit Lochem een
diapresentatie houden over "De Ach-
terhoek, cultuur en natuur in een Gel-
derse landstreek".
Het gaat over kastelen, Saksische boer-
derijen, de aanpassing van planten- en
dierenleven aan de menselijke bedrij-
vigheid, over hessenwegen, elk met
hun eigen historie. Kortom: de Achter-
hoek vormt het decor, waarover heel
wat plaatsjes en praatjes te maken
zijn. Tevens zal in deze vergadering
het 150e lid worden verwelkomd. Bo-
vendien is er nog een verrassing voor
de aanwezigen. Iedereen is op deze bij-
eenkomst van harte welkom.

PCOB lezing over de
Achterhoek

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

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

Oud Vorden

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

nazorg en onderzoek.

Postbus 1015
1940 EA Beverwijk
tel. (0251) 27 55 55
www.brandwonden.nl

Steun die strijd!
Giro 20 21 22

Bank 70 70 6430 

Steun de strijd
tegen littekens!



Het thema van dit lopende schooljaar
luidt ‘Understanding through the
Arts’ Dat wil zeggen ‘kunst in samen-
werking met techniek’ met specifieke
aandacht voor de schilderkunst. 

Zo kon het internationale gezelschap
de afgelopen dagen niet alleen zien en
horen hoe er op de school in Oslo
wordt les gegeven, maar ook hoe er
met de schilderkunst wordt omge-
gaan. Directeur Harry Hendertink
daarover: ‘ We hebben ook o.m. een be-
zoek gebracht aan het Munch-muse-
um. Nog onlangs was deze bekende
Noorse schilder Munch volop in het
nieuws, toen een bekend schilderij
van hem getiteld ‘De Schreeuw’ uit
het museum werd gestolen en vervol-
gens werd vernield’, zo vertelt hij.

De kinderen namen op de school in
Oslo aan diverse activiteiten deel. ‘Ze
hebben van dit bezoek veel geleerd en
wat zo grappig was, de jeugd (leerlin-
gen van groep 8) wisten zich onder-
ling in het Engels aardig te redden’, al-
dus Hendertink. Bij aankomst in Oslo
was er op de eerste dag eerst een sa-
menzijn met leerkrachten, leerlingen
en de gastgezinnen. Ook stond er een
middag ‘Noors wintersporten’ op het
programma dat wil zeggen langlau-
fen, met de arreslee door de be-
sneeuwde bossen, een verblijf in een
blokhut, spelletjes doen en een heerlij-
ke barbecue. Ook werd een ski muse-
um bezocht. De volgende uitwisseling
van de zes scholen vindt in mei aan-
staande plaats. Dan zijn de scholen op
een basisschool in Rome te gast.

School Hoge genoot van
uitwisseling in Oslo

De leerkrachten Maria Rietbergen, Jeroen Bloemenkamp, directeur Harry
Hendertink en de leerlingen Ismai de Ligt en Mathijs Bruins, zijn afgelo-
pen week met een goed gevoel teruggekeerd van een bezoek aan een
school in Oslo. Daar vond een uitwisseling plaats met afgevaardigden van
scholen uit Evesham (Engeland), Steinheid (Duitsland), Szeghalom (Hon-
garije) Oslo, Rome en school het Hoge uit Vorden. Uitgangspunt van een
dergelijke uitwisseling is om elkaar’ s schoolonderwijs, alsmede de cul-
tuur van het land beter te leren kennen. Het betrof in dit geval de tweede
uitwisseling van een project dat in totaal drie schooljaren in beslag
neemt. In de eerste cyclus over drie jaar waren de scholen uit Rome en
Oslo nog niet van de partij.

Emai en Mathijs in de klas samen met Christoffer van de Noorse gastschool Voksen Skole
in Oslo.

Vrijwilligers zijn o.a. afkomstig van
verschillende buurt- en andere vereni-
gingen zoals Hackfort, de Wilden-
borch, Wildbeheer Eenheid IJssel
Oost, Wichmond/Vierakker, Leefbaar-
heid Vorden, Kranenburgs Belang,
hengelsportvereniging "De Snoek-
baars", de Vordense Rijwiel Toerclub
"De Achtkastelenrijders", D3-pupillen
van voetbalvereniging Vorden, leer-
krachten van school "Het Hoge" en
leerlingen van school "'t Beeckland".
Ook particulieren die niet gebonden
zijn aan een club of vereniging doen
mee.  
Verleden jaar werd er 1500 kg zwerf-
vuil verzameld; een behoorlijke (of on-
behoorlijke?) hoeveelheid temeer als
je je het lichtgewicht van blikjes e.d.
realiseert. Een dergelijk karwei vereist
veel menskracht; vrijwilligers zijn dan
ook nog steeds van harte welkom. De
ervaring heeft geleerd dat het niet al-

leen een nuttige maar ook gezellige
activiteit is. Meld u zich snel nog even
aan voor Wichmond/Vierakker bij de
heer J. Rietman, tel. 441999. Voor de
overige gebieden bij mevrouw R. van
Vleuten, tel. 553357 of de heer B. v.d.
Houwen, tel. 556684.
Eén van de wethouders van de ge-
meente Bronckhorst  zal die zaterdag
om 12.30 uur de actie officieel afslui-
ten op de Gemeentewerf aan de Enk-
weg te Vorden, waarbij - zoveel moge-
lijk - de vrijwilligers die, die morgen
zwerfvuil raapten aanwezig zullen
zijn. Naast - ongetwijfeld - woorden
van waardering zorgt het gemeentebe-
stuur van Bronckhorst voor een drank-
je en een boerenkoolmaaltijd, hetgeen
door de rapers bijzonder op prijs
wordt gesteld.
Enkele leden van Wildbeheer zullen
de actie "afblazen". Wethouder A.
Baars heeft onlangs het initiatief ge-
nomen de mensen, die zich bezig hou-
den met de zwerfvuildag in de diverse
kernen van de gemeente Bronckhorst
bij elkaar te brengen. Inmiddels  heb-
ben er drie ontmoetingen plaats ge-
vonden die op een bijzonder plezieri-
ge manier zijn verlopen. Het werkt
over en weer stimulerend en geeft een
gevoel van saamhorigheid. Het is ple-
zierig te ervaren dat plaatselijke initia-
tieven uit de voormalige gemeenten
als vanouds kunnen blijven plaatsvin-
den.

Vorden... schoon, schoner, ...

Onder dit motto zullen ZATERDAG
17 MAART 2007 meer dan 100 vrij-
willigers gewapend met vuilniszak-
ken het zwerfvuil verwijderen uit
bermen en sloten in het buitenge-
bied van Vorden. Dit jaar gebeurt
dat voor de 12e keer op de derde za-
terdag van maart, vlak voordat de
lente begint.  Een grote groep men-
sen houdt er al lang van tevoren re-
kening mee dat ze die zaterdag-
morgen vrijhouden.

vv Vorden
FC EIBERGEN - VORDEN 0-2
Vorden heeft ook in Eibergen haar
draai niet kunnen vinden. Het voet-
balt meer tegen zich zelf als tegen de
tegenstander. Het verlies was gelet op
de wijze waarop beide doelpunten van
Eibergen tot stand kwam onterecht.
Aan het eerste doelpunt zat een bui-
tenspelluchtje en bij het tweede doel-
punt moet ook scheidsrechter Schu-
rink geconstateerd hebben dat vanuit
een overduidelijke buitenspelsituatie
werd gescoord. Vorden ging ten onder
in het fysieke geweld. Door deze ne-
derlaag zakt Vorden naar de 4e plaats
op de ranglijst. 

Het enige waarvan te genieten was op
het sportpark de Bijenkamp was het
mooie zonnige weer. Toch waren de
toeschouwers voor een leuke pot voet-
bal gekomen. De wedstrijd ging nogal
gezapig van start, maar gaande weg de
wedstrijd werd het toch al povere spel
ontsiert door grove overtredingen.
Omdat scheidsrechter Schurink niet
op trad tegen het harde spel begon
Vorden af en toe ook haar partijtje
daarin mee te blazen. In de 10e mi-
nuut werd aan Eibergen een straf-
schop toegekend na een handsbal bin-
nen de beruchte lijnen. Doelman
Mark Borgonjen wist raad op de penal-
ty door de juiste hoek te kiezen.
Het was echter uitstel van executie
van tien minuten later was het dan
toch raak. Een vrije trap werd van rich-
ting veranderd en de spits van Eiber-
gen gaf op de doellijn het laatste zetje.
Er werd geappelleerd voor buitenspel,
maar daar wilde scheidsrechter Schu-

rink niets van weten.
De passing bij Vorden was slecht ver-
zorgd en creëerde het zich geen uitge-
speelde kansen. Rob Enzerink miste
een aantal keren op een haar het doel,
maar dat waren dan ook de enige wa-
penfeiten in de eerste helft. De tweede
helft gaf een zelfde spelbeeld, waarbij
Vorden overwegend in de aanval was.
Toen een ieder dag dat Vorden uit een
hoekschop de gelijkmaker scoorde
werd het doelpunt afgekeurd omdat
de bal de achterlijn had gepasseerd.
Opmerkelijk is dat beide ploegen be-
kend staan om hun verzorgde en van
achteruit opbouwend spel, deze mid-
dag dat niet op de mat werd gelegd.
Vorden kreeg in de laatste tien minu-

ten van de wedstrijd nog een aantal
beste kansen via invaller Norde. In de
laatste minuut scoorde Eibergen in
duidelijke buitenspelpositie de 2-0 en
daarmee was de wedstrijd gespeeld.
Komende zondag speelt Vorden een
inhaalwedstrijd tegen Mec en bij winst
is er vooruitzicht op de tweede perio-
detitel. 

UITSLAGEN 10 MAART
Erica '76 A1 - Vorden A1 6-0
Vorden B1 - RKZVC B1 1-2
Helios B3 - Vorden B2D 0-4
Vorden C1 - Raalte C1 14-0
Groessen C4 - Vorden C3 3-0
Vorden D1 - Keijenburg. Boys D1 2-3
Witkampers D2 - Vorden D2 1-4
Vorden D3 - Be Quick Z. D2 0-12
Groessen E1 - Vorden E1 1-6
Keijenburg. Boys E1 - Vorden E2  8-0
Pax E4D - Vorden E3  Uitg.
Vorden E4 - FC Zutphen E7 8-0
HC '03 F1 - Vorden F1 4-2
Vorden F2 - Gorssel F3  3-0
Vorden F3 - Wolfersveen F1  7-5
Vorden F4 - Eefde SP F3  1-9

DZC '68 F9 - Vorden F5  2-0
Zelos F5 - Vorden F6  18-0

Uitslagen 11 maart
FC Eibergen 1 - Vorden 1  2-0
Vorden 2  - SDOUC 2  2-4
Vorden 4  - Baakse Boys 2  1-1
SHE 6 - Vorden 5  5-2

Programma zaterdag 17 maart
Vorden A1 - Be Quick Z. A1D 15.00
Grol B1 - Vorden B1 14.30
Vorden B2D - Excelsior'31 B4 13.00
Vorden C1 - DVC '26 C2 14.30
DZC '68 C4 - Vorden C2 11.00
Pax C3 - Vorden C3 13.00
DZSV D1 - Vorden D1  10:00
Keijenburg. Boys D2 - Vorden D2  11:00
Vorden D3 - Eefde SP D2 09.00
Pax E1 - Vorden E1 10:30
Vorden E2 - VIOD E2 11:00
Concordia-W E3 - Vorden E3 09:00
Vorden E4 - Be Quick Z. E2 11.00
Vorden E5 - Ratti E2 10.00
AZC F2 - Vorden F1 09.00
Vorden F2 - Lochem SP F6  10.00
Vorden F3 - Zelos F2  09:00
Vorden F4 - Lochem SP F7  09:00
SBC '05 F3 - Vorden F5  09:30
MvR F5 - Vorden F6  09:00

Programma zondag 18 maart
Vorden 1  - MEC 1  14.00
DVC '26 4 - Vorden 2  09.30
Vorden 3  - AZC 3  10:00
Vorden 4  - Be Quick Z. 6  12:00
Vorden 5 - Loenermark 7  09:30

Vo e t b a l

Ratti
SVGG 1 - Ratti 1
Op zondag 11 maart traden de heren
van Ratti in Megchelen onder uitste-
kende weersomstandigheden aan te-
gen de plaatselijke SVGG. Ratti had in
het begin van de wedstrijd even tijd
nodig om grip te krijgen op het spel
van de tegenstander. SVGG speelde

met veel diepgang en veel lopende
mensen. Echt grote kansen wist SVGG
echter niet te creëren al leverden de
vele hoekschoppen van de thuisploeg
wel enkele hachelijke momenten op.
Naarmate de eerste helft vorderde,
werden de groenwitten uit Kranen-
burg ook gevaarlijker. Voorwaartsen
Jeroen Fleming en Michiel Gudde wa-
ren beide dichtbij een doelpunt. Ook
centrale middenvelder Ruud Mullink,
die een ijzersterke wedstrijd speelde,
was met een vlammend afstandschot
dichtbij de voorsprong van Ratti. De
rust werd echter bereikt met een tus-
senstand van 0-0.

In de tweede helft veranderde het
wedstrijdbeeld niet. SVGG liet aanvan-
kelijk het betere voetbal zien en Ratti
loerde op mogelijkheden om de aan-
vallers in stelling te brengen. In de 54e
minuut was het SVGG dat terecht op
voorsprong kwam, al was de wijze
waarop de treffer viel nogal onfortuin-
lijk voor Ratti. Een voorzet van de zij-
kant werd via de rug van een Ratti-spe-
ler radicaal van richting veranderd,
waardoor doelman Herbert Rutgers
het antwoord schuldig moest blijven.
Voor Ratti was de tegenvaller aanlei-
ding om vol overgave op zoek te gaan
naar de gelijkmaker. Na een aantal
kleine mogelijkheden onbenut te heb-
ben gelaten, werd spits Jeroen Fle-
ming na goed doorzetten onrechtma-
tig gestuit binnen het zestienmeterge-
bied. Mario Roelvink plaatste zich ach-
ter de bal en schoot de toegekende
strafschop onberispelijk in. Met nog
25 minuten op de klok was de stand in
evenwicht en gingen beide ploegen op
zoek naar een voorsprong. Zowel Ratti
als SVGG wist echter nauwelijks nog
gevaarlijk te worden, waardoor de 1-1
tussenstand ook de einduitslag leek te
worden. De enige die daar anders over
dacht was echter de scheidsrechter,

die tot dan toe een prima wedstrijd
floot. In blessuretijd kreeg SVGG van
de leidsman geheel ten onrechte een
strafschop mee. Dit buitenkansje liet
de ploeg uit Megchelen uiteraard niet
onbenut, 2-1. Met nog slechts een paar
minuten blessuretijd te spelen, ging
Ratti alle risico nemen om toch nog
een punt uit het vuur te slepen. SVGG
profiteerde echter van de ruimte die
de Ratti-defensie noodgedwongen weg
moest geven. De 3-1 diep in blessure-
tijd was alleen nog goed voor de statis-
tieken.

RATTI 1 - EIBERGEN 1 (DAMES)
Afgelopen zondag stond de return te-
gen Eibergen op het programma. De
nummer twee van de competitie. De
spitsen van Ratti stonden na het ver-
lies van vorige week op scherp. In de
12e minuut was het voor Ratti al raak.
Op aangeven van Mariëlle Peters wist
Gerrie Brummelman beheerst af te
ronden. 1-0. Eibergen zat niet lekker in
de wedstrijd. De combinaties voorin
bij Eibergen lukte wel, maar de echte
schoten op het doel bleven uit. Ook
stond de verdediging van Ratti als een
huis waardoor Eibergen telkens op
een muur botste. De rust werd bereikt
met een 1-0 stand. Na de rust bleef Rat-
ti de druk naar voren zetten. Na tien
minuten verzorgde Ratti een mooie
aanval uit het boekje. Rachel Oosterla-
ken gaf een perfecte bal op maat over
de linkervleugel op Wencke Olthuis.
Wencke Olthuis verzorgde vervolgens
een mooie steekpass op Gerrie Brum-
melman en zij prikte de bal in het net.
2-0. Frustraties bij Eibergen staken de
kop op en dit kwam niet ten goede
van hun spel. Ratti mocht dit niet
meer uit handen geven en bleef kan-
sen creëren. Vijf minuten voor tijd
gooide Ratti de wedstrijd definitief op
slot. Gerrie Brummelman legde de bal
perfect terug op de zestien en Rianne
Meijerink pegelde deze erin. 3-0. Een
domper voor Eibergen en drie punten
voor Ratti. Aanstaande zondag thuis
tegen Neede.

UITSLAGEN 10-11 MAART
Ratti F1 -FC Zutphen F4: 0-10
Ratti E1 - GSV'38 E2: 1-16
FC Zutphen E6 - Ratti E2: afgelast
Ratti D1 - Neede D3: 8-0
Warnsveldse boys C4 - Ratti C1D: 3-4
Harfsen B1 - Ratti B1D: 0-2
SVGG 1 - Ratti 1: 3-1
Ratti 1 - Eibergen 1: 3-0 (dames)
Ratti 2 - DEO 3: 6-1
Witkampers 7 - Ratti 3: 5-3
Ratti 4 - DZSV 7: 4-2

PROGRAMMA ZATERDAG 17
MAART:
Ratti F1 - Warnsveldse Boys F4
HSC '21/Brein D5 - Ratti D1
Doesburg SC E2 - Ratti E1
Vorden E5 - Ratti E2

ZONDAG 18 MAART
Ratti DA1 - Neede DA1
Carvium 1 - Ratti 1
Reunie 5  - Ratti 3

De bezoekers worden ontvangen
met koffie en cake en in de gelegen-
heid gesteld kennis te maken met
bestuursleden van de tennisclub. Na-
tuurlijk wordt er ook uitleg gegeven
over hoe de club organisatorisch in
elkaar steekt en wat de financiële
consequenties zijn van een lidmaat-

schap bij de club. Een rondleiding
over de accommodatie en fysiek ken-
nismaken met de tennissport zijn de
volgende mogelijkheden. Er zijn rac-
kets aanwezig voor het daadwerke-
lijk proberen van de tennissport o.a.
door gebruik te maken van een bal-
lenkanon. Bovendien zijn er met na-
me voor kinderen een aantal leuke
prijzen te winnen. Al met al zullen
er die dag activiteiten te over zijn
voor een interessante happening.
Opgeven voor een lidmaatschap kan
natuurlijk, maar ook is er de moge-
lijkheid eerst een drietal proeflessen
af te spreken en pas daarna een be-
slissing te nemen.

VTP houdt open dag
De vordense tennisclub VTP
houdt op 18 maart a.s. haar jaar-
lijkse open dag. Op die dag stelt
VTP haar tennispark open van
14.00 uur tot 16.30 uur voor senio-
ren, jongeren en kinderen, maar
het bestuur benadrukt dat ook
ouderen welkom zijn bij de club.

Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden
Tel. (0575) 55 10 10 • Fax (0575) 55 10 86

Weeversdrukkerij

ADVERTEREN IN DE

Reurei wordt al vele jaren gehouden

op Palmzondag, 9 april. Kunstenaars

tonen op deze dag hun werken. Verder

zijn er eieren van kippen  duiven, gan

zen, zwanen en struisvogels te zien

Paasdecoraties vullen het hele eieras

sortiment aan. De kunstenaars (meer

dan 60 hebben toegezegd om naar

Ruurlo te komen) zijn afkomstig uit

Nederland, Duitsland en België. En op

deze laatste zondag voor Pasen laten

ze hun ‘eierkunsten’ zien. Mevrouw

Hazes uit Purmerend toont openge

werkte eieren, mevrouw Santema uit

Gytsjerk is er met knipwerk en corn

dollies op eieren en heel bijzonder

zijn de kippen en vogels uit klei van

mevrouw Allbrink uit Bocholt

De deelnemende kunstenaars passen

de meest uiteenlopende technieken

toe om van een ei een kunstwerk te

maken

Een ander leuk onderdeel van Reurei

zijn de vertellingen van de in de Ach

terhoek bekende Wim Bleumers. Hij

vertelt over de paasgebruiken en de

folklore in deze regio. En het is bijna

vanzelfsprekend dat kippen en vogels

een heel voorname rol spelen tijdens

Reurei. IVN  vogelbescherming  weide

vogelwerkgroep en roofvogelopvang

Achterhoek zorgen voor een extra di

mensie van deze Reurei, die te bezoe

ken is tussen 10.00 en 17.00 uur

Een jaarlijks evenement in Ruurlo is de paas-eiermarkt Reurei. Een bij-

zondere naam voor een uitgebreide markt, waarop het ei een belangrijke

rol speelt. Ruurlo wordt door de Achterhoekers, die dialect spreken, ook

wel Reurle genoemd. Dit verklaart de naam Reurei voor deze manifestatie

misschien iets nader

Drie dagen

feest op

PaasPop
De paasdagen in Zieuwent

staan zoals al vele jaren bol van

de pop. Een dag voor Pasen be-

gint het eigenlijk al. PaasPop is

een driedaags popfestival, dat

gewoon gezellig is. De muziek

en de stemming zijn altijd in or-

de, daar staat PaasPop al jaren-

lang garant voor

Toppers van de komende PaasPop

zijn Lohues and the Louisianna

BluesClub, Dropkick Murphy’s, Di-

rect, Brainpower en Jan Smit en tal

van andere solisten en groepen

De zaterdagavond wordt geopend

door QQ47, winnaar van de Slag

om PaasPop. Daarna Mendoza

Dance Parti, Lohues Louisianna

BluesClub, Dropkick Murphy’s, El

Guapo Stuntteam, de Hardheid

Woost en Mr. Boogie Woogie

Zondagavond opent Amigos Elec

tricos. Daarna the BossHoss, Brain

power, Di-rect, Van Katoen, Matt

Schofield, the Riplets en ZZZ. De

paasmaandag staat in het teken

van het frühshoppen. Uit Surina

me wordt speciaal voor PaasPop de

complete New System Brassband

ingevlogen. Verder treden op Enge

Buren, Albert West, Patatje Metal

en Jan Smit op. Echt een tweede

paasdag vol gezelligheid

Eén ei is nog geen Reurei

PALMZONDAG IN TEKEN VAN RUURLOSE PAASMARKT

De Berkelzompen varen in etappes

Op 3 april van Vreden tot Rekken, de

volgende dag van Rekken tot voorbij

Eibergen (Stokkersbrug), op 5 april

van Stokkersburg tot Borculo, 6 april

van Borculo tot Lochem, 7 april van

Lochem tot Almen en op 8 april van

Almen tot net voor Zutphen

Op 9 april – tijdens de manifestatie

‘Zutphen op Zondag’ – arriveert de

complete Berkelvloot in Zutphen. De

tocht is niet zo maar een vaartocht

Het is een prestatie, omdat het grote

aantal stuwen in de Berkel momen

teel het grootste probleem vormt voor

de scheepvaart. De zompen kunnen

die stuwen alleen ‘nemen’ met be

hulp van kranen

Ook in de Duitse Berkelsteden Biller

beck, Coesfeld, Gescher, Stadtlohn en

Vreden is grote belangstelling voor de

ze vaartocht, waarmee de tijden van

weleer herleven. In 1905 is namelijk

de laatste Berkelzomp in Borculo door

de sluis gekomen. De zompen, die de

komende maanden met toeristen over

de Berkel varen zijn alle replica’s

Op 10 april start het officiële vaarsei

zoen. Dan kunt u met een Berkelzomp

een mooie en onvergetelijke vaartocht

over de romantische Berkel maken

Zomp de Jappe vaart dagelijks om

14.00 uur vanaf de haven aan de Graaf

Wichmanstraat in Borculo. Vanaf 10

april – eveneens om 14.00 uur – start

zomp De Snippe in de Berkelhaven

van Eibergen de dagelijkse tochten en

De Fute vaart vanaf de tiende april ie

dere dag vanaf de Keppelbrug (vlak bij

De Cloese) zijn tocht over de Berkel

Nadere informatie bij de VVV’s in Bor

culo, Eibergen en Lochem

De Vrienden van de Berkel organiseren van 3 tot en met 9 april een pro-

motionele vaartocht van Vreden naar Zutphen over de Berkel. Precies zo-

als de zompen in de negentiende eeuw hun goederen vervoerden

Berkelzomp opent vaarseizoen
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Paasvuur

IJzerlo
Het Paasvuur in IJzerlo brandt op 1e

paasdag weer los. Dit evenement

heeft door de jaren heen grote be

kendheid gekregen en trekt elk jaar

vele bezoekers. De voorbereidingen

starten al maanden tevoren wanneer

door veel mensen hout voor de brand

stapel is aangeleverd. Planken, be

werkt hout en dennengroen zijn niet

toegestaan, de stapel bestaat voor

honderd procent uit schoon snoei-

hout. Al dit hout is tot een mooie

‘paasbult’ verwerkt. Tijdens het paas-

vuur staat er een grote tent in het na

burige weiland, waarin muziekgroe

pen spelen en iets leuks voor kinde

ren wordt georganiseerd. Rond 19.00

uur wordt het paasvuur ontstoken

Het programma begint echter al om

18.00 uur dan staat er op twee podia

het volgende te gebeuren: Chris Kra

mer van Crazy Entertainment zorgt 2

maal 45 minuten voor veel kinder

pret. Goochelen, veel muziek, dieren

maken van ballonnen, een disco quiz

zingen met hindernissen en nog veel

meer. Kinderen kunnen volop mee

doen met het programma

Tussen dit optreden door speelt op

het andere podium de band Celtic

Wind uit de Liemers. Celtic Wind is

geïnspireerd door de vele stijlen van

de Ierse muziek. Het repertoire be

staat uit Ierse traditionals, moderne

re Ierse songs en uit eigen nummers

met een Iers tintje

Rond 21.00 uur begint het spetterde

optreden van Kaliber, zo langzamer

hand de huisband van het Paasvuur

IJzerlo

Locatie

Het Paasvuur vindt plaats aan de

doorgaande weg tussen Aalten en

Dinxperlo. Op de eerste Paasdag, zon

dag 16 april, wordt deze weg om 17.30

uur afgesloten voor alle doorgaand

verkeer. Er komt een duidelijke omlei-

dingroute en er is voldoende parkeer

gelegenheid in de nabijheid van het

evenement. Kinderen onder 12 jaar

worden alleen toegelaten onder bege

leiding van een volwassene. En om

dat de rooklucht in de kleding kan

gaan zitten, is het advies oude katoe

nen kleding te dragen

Trouwen in een echt Kasteel?

Info@kasteelvorden.nl

www.kasteelvorden.nl

DROPKICK MURPHY’S

THE RIPLETS

DI-RECT
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Op 21 mei zijn er weer internatio-
nale motorwegraces op de Vars-
selring bij Hengelo. Dit jaar met
een primeur, want er wordt tus-
sen het mannenmotorgeweld ook
gestreden om de UEM Women’s
Cup. Het Europees kampioen-
schap voor vrouwen brengt een
nieuw elan in de races, die al vele
decennia tot de hoogtepunten
van het Hengelose uitgaansleven
behoren

Hengelo in Gelderland, daar midden
in de Graafschap, zoals een regel uit
het Hengelose volkslied zegt, is be-
kend om de paarden en de motor-
races. De paardenmarkten zijn eeu-
wenoud en de paardenkeuringen
trekken ieder seizoen vele duizenden
liefhebbers naar dit Gelderse dorp. In
Hengelo staan maar liefst twee beel-
den, die de naam van Paardendorp
levend houden
Bij de grote kerk staat een beeld van
een motorcoureur  want Hengelo is
eveneens een motordorp. Normaal’s
topper ‘Oerend Hard’ speelt zich af
op het Hengelse Zand, een mooi na-
tuurgebied, waar het prima wande-
len en vertoeven is en waar enkele
tientallen jaren geleden nog motor-
cross-wedstrijden werden gehouden
De crosswedstrijden in dit bosrijke
gebied zijn momenteel taboe. Daar-
om heeft de organiserende vereni-
ging Hamove overgeschakeld op weg-
races. Hengelo heeft op het gebied

van wegraces momenteel een unieke
positie en een naam hoog te houden
De Varsselring, even buiten het dorp
in de richting van Ruurlo, is een
prachtig circuit met een molen als
karakteristiek organisatieknoop-
punt
Naast de Drie Landen Cup wordt er
dit jaar ook gestreden om de Wo-
men’s Cup. In de strijd voor dit Euro-
pees kampioenschap komen er op 21
mei maar liefst 23 vrouwelijke racers
uit acht verschillende landen aan de
start. Eén van de grote kanshebbers is
de Nederlandse coureur Iris ten Ka-
ten. Er treedt verder een sterk bezet
veld aan dat gaat strijden om de ‘3
landen cup’. Topracers uit Neder-
land, België en Duitsland verschijnen
aan de start

Naast de internationale klassen
wordt er in de 125cc, 250cc, Super-
sport, Dutch Superbikes en Classics
gestreden om het Open Nederlands
Kampioenschap. Onder de bekende

Nederlandse coureurs die op de Vars-
selring aan de start verschijnen is
WK-rijder Barry VenemanTijdens het raceweekeind zijn er

rond het circuit tal van activiteiten
waarbij de kinderen niet worden ver-
geten. Voor de kleintjes zijn er bij-
voorbeeld een mini crossbaan, een
springkussen en een draaimolen. En
behalve een overvloed aan geluiden
van strijdlustige motoren is er volop
muziek. Tijdens de grote Hamove-
party op zaterdagavond 20 mei in de
grote tent bij het circuit treedt Ka-
baal op. Verder is er op deze avond
een smartlappenfeest. Op de racezon-
dag (21 mei dus) speelt de band Goed
Goan
Om het kijken naar de trainingen op
20 mei en de races van 21 mei wat af
te wisselen kan er een gratis bezoek
worden gebracht aan het renners-
kwartier. Wilt u graag het hele week-
end van de motorsfeer genieten, dan
kan dat op de camping die naast het
rennerskwartier is ingericht

Hengelo bekend om paarden en motorenPrimeur vrouwenkampioenschap tijdens
internationale motorraces

Het Achterhoeks Bureau voor
Toerisme organiseert een kinder-
week in de meivakantie van 29
april tot en met 7 mei. Door de at-
tractiebedrijven en diverse cam-
pings worden speciale activitei-
ten georganiseerd voor de jeugdi-
ge gasten en jonge bewoners van
de Achterhoek. Een greep uit het
programma; zoeken naar piraten
en indianen in het lappenlaby-
rint, kinderspelletjes van weleer
tot ridder geslagen of als jonk-
vrouw aangesteld worden in een
heus kasteel of een weerdans
doen met de medicijnman

Geridderd worden  snorrebotjes ma-
ken of Jan Klaassen en de tijdkabou-
ter
In samenwerking met verschillende
dagattractiebedrijven en campings
worden deze dagen allerlei activitei-
ten georganiseerd. Er is voor elk wat
wils: de actievelingen kunnen kloot-
schieten, hoepelen, steltlopen of op
zoek gaan naar piraten in het lap-
penlabyrint. Voor diegenen die het
liever wat rustiger aan doen zijn er
voorstellingen van Jan Klaassen en
Katrijn, weven op een echt weefge-
touw, speciale pannenkoeken eten
of dolen in het grootste heggendool-
hof ter wereld

Campings
Als u op één van de 17 campings van
het samenwerkingsverband “Kam-
peren in de Achterhoek” logeert
komt dat goed uit. Een aantal van
deze campings hebben tijdens de
meivakantie speciale activiteiten op
het programma staan voor hun
jeugdige gasten
Er zijn diverse activiteiten zoals:
Middeleeuwse Spelen, een tocht
langs kastelen oud-hollandse spelle-
tjes, je kunt praten met een zeero-
ver, de rest hoor je van de stadsom-
roeper. Het complete programma
voor de kinderweek kunt u vinden
op www.vvvachterhoek.nl

De hoge zandgronden tussen Hen-
gelo en Zelhem boden in vroeger
dagen huis aan keuterboertjes. De
bevolking in deze streek van on-
vruchtbare zandgrond moest hard
ploeteren om de kinderen aan het
eten te houden. Juist in dit gebied
wordt al eeuwenlang jaarlijks op
Hemelvaartsdag de broodweging
gehouden. De opbrengsten gingen
naar de armenzorg

Het feit van de jaarlijkse broodweging
is blijven bestaan. De kerken bepalen
nu naar welk goed doel de opbrengst
van de weging en verkoop van de rog-
gebroden gaat. De bakkers van Henge-
lo en Zelhem bakken de roggebroden
naar authentiek recept en daarom
kan er wekenlang worden genoten
van een heerlijk stukje echt Achter-
hoeks roggebrood

Deze eeuwenoude traditie van de
broodweging bij de Muldersfluite trok
jaarlijks redelijk wat mensen, die de

simpele handeling van de broodwe-
ging en het veilen van de broden altijd
weer een leuk evenement vinden. De
folkloredansers en de burgemeesters
van Hengelo en Zelhem, eveneens in
statig zwart, omlijstten dit sfeervolle

plaatje. Nu er nog maar één burge-
meester is omdat Hengelo en Zelhem
tot dezelfde gemeente Bronckhorst
zijn gaan horen, hebben de organisa-
toren besloten om deze folkloristische
gebeurtenis bij de Muldersfluite wat
meer levendigheid te geven. Het pro-
gramma, dat op 25 mei wordt gebo-
den, is voor een breder publiek aan-
trekkelijker gemaakt. Rond de brood-
weging bij de Muldersfluite (Zelhems-
eweg 44) aan de weg tussen Hengelo
en Zelhem zijn dit jaar tal van evene-
menten

Natuurlijk, de veilingmeester veilt nog
de aangevoerde roggebroden. Dat
blijft de spil, waaromheen dit festijn
draait. En ook de boerenkapel en de
boerendansgroep Wi’j eren ‘t Olde uit
de Velswijk zijn er weer. Maar er zijn
andere aantrekkelijke en soms histori-
sche activiteiten toegevoegdZo is er vanaf 12.00 uur bijvoorbeeld

ringsteken op de fiets, boerengolf, er

is koffie met rozijnenwegge en het Zel-
hems museum laat meer dan 5000 fo-
to’s uit Hengelo en Zelhem zien. Ver-
der zijn er stands met demonstraties
van oude ambachten, verkoop van
boeken, kruiden en honing. De VVV’s
van Bronckhorst bieden onder meer
fiets- en wandelroutes aan. De brood-
levering begint om 13.00 uur en met-
een daarna begint ook de veiling

De Muldersfluite is op Hemelvaarts-
dag meer dan ooit het middelpunt
van de mooie gemeente Bronckhorst

Achterhoekse kinderweekin de meivakantie

Veiling van roggebroden

Traditionele weging bijMuldersfluite opgepept
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Romeinen slaan kamp op in Kraaienbos

Vanuit Xanten trekken de Romei-

nen momenteel op naar Silvolde of

zoals de inwoners van dit dorp zeg-

gen: Zillewold. In het Kraaienbos

nabij zorgcentrum de Schuylen-

burgh verrijst op 17 juni een Ro-

meinse nederzetting

De Romeinen hebben inmiddels ge

constateerd dat in de eeuwen na Juli

us Ceasar het Kraaienbos op onna

tuurlijke wijze ten gronde is geholpen

en zo parkachtig netjes is gemaakt

dat de Romeinen in het geval Kraaien

bos niet meer van een natuuurlijk bos

durven spreken

Of ze met hun komst op 17 juni het

bos in oude glorie willen herstellen of

de nabijliggende Paasberg en aanpan

dende stukjes natuur voor verder ver

val willen behoeden is niet bekend

Wel is zeker, dat de Romeinen open

staan voor belangstellenden en op 17

juni tussen 13.00 en 18.00 uur hun ne

derzetting graag aan geïnteresseerden

tonen. Hoe leefde een Romein? Hoe

word je gladiator? Altijd slapen in een

tent? In de nederzetting wordt alles

duidelijk. Van 19.00 tot 21.00 uur zijn

er in de arena gladiatoren- en ruiterge

vechten en daarna is er tot ver na mid

dernacht Romeins theater en muziek

En dan is het nog maar even tot op 18

juni op de Markt de Zillewoldse Zom

mermarkt begint

NUMMER 3 2006

Zaterdag 3 t/m vrijdag 30 juni 2006

Vakantiekrant

Uitgave: Drukkerij Weevers B.V , Vorden

Trouwen in een echt Kasteel?

Info@kasteelvorden.nl

www.kasteelvorden.nl

Paarden, paarden, leuke sport en fijne sfeer

Achterhoekse Paardedagen evenement van allure

De Achterhoekse Paardedagen zijn

een grote, nadrukkelijke en be-

langrijke gebeurtenis op het won-

derschone land tussen Zelhem en

Ruurlo. De Paardedagen vormen

het grootste buitenpaardensporte-

venement van Nederland. De Ach-

terhoekse Paardedagen vinden dit

jaar plaats op 3, 4 en 5 juni  het lan-

ge pinksterweekeinde dus

Een dergelijk groot evenement vergt

een lange voorbereiding en een groot

terrein. De organisatie is echter ge

pokt en gemazeld, want op het 55 ha

grote terrein tussen Zelhem en Ruurlo

worden al vele jaren de Paardedagen

georganiseerd. In 1927 werden de

Paardedagen voor het eerst gehouden

De traditie is al zo oud, dat de organi

satie de paardendagen op de oude ma

nier blijft spellen

De Achterhoekse Paardedagen hebben

zowel hoogte- als dieptepunten ge

kend. Gelukkig overheersen de hoog

tepunten, maar er waren ook diepte

punten zoals de Tweede Wereldoor

log, de wateroverlast van 1994, de

mond- en klauwzeer-crisis in 2001 en

de vogelpest in 2003. De Achterhoekse

Paardedagen moesten zelfs wel eens

afgelast worden

Maar over het algemeen vormen de

paardendagen een gezellig Achter

hoeks dagje uit voor het hele gezin. Er

is tijdens deze drie dagen van alles te

zien en te beleven, ook voor de kids

Voor de liefhebbers van de paarden

sport is er veel te genieten. Dank zij de

diverse NK’s die er plaatsvinden  krij

gen deze dagen voor de liefhebbers

veel extra glans

Niet alleen hoge waardering van de

Achterhoekse Paardedagen bij het pu

bliek, maar vooral ook waardering bij

de ruiters, menners en misschien ook

wel bij de paarden, want daar draait

tenslotte alles om bij de paardenda

gen. Op het terrein zijn 30 dressuur

ringen en 3 springringen. Verder is er

een feesttent voor 2000 personen

want al spelen de paarden een hoofd

rol, er zijn ook andere leukje dingen te

beleven. Er is een verrassende Bene

fiet(s)avond op 2 juni

Op zaterdag 3 juni is er Tekker Trek en

de Jippihippie Jeugmiddag met tal van

leuke attracties voor de kinderen. Bij-

voorbeeld met het vrolijke autootje

Brum en het swingende meidengroep

je Kus. Er is bovendien een kinderdorp

met een clown, die daar de scepter

zwaait en er worden allerlei wedstrijd

jes en voorstellingen gehouden, waar

over de kinderen nog dagenlang zul

len spreken

Nieuw dit jaar is de endurance voor

aanspanningen. Dit is een lange af

standswedstrijd of mendurance voor

aangespannen paarden en menners

De afstand is ongeveer 30 kilometer

die zo snel en goed mogelijk moet

worden afgelegd. De route is gemar

keerd en loopt over verschillende ter

reinen

Al met al is er is er veel sportiefs, sen

sationeels en leuks te beleven in die

mooie natuur tussen Zelhem en Ruur

lo met de bossen van landgoed ‘t Zand

in de nabijheid
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LIEFHEBBERS VAN ’T PURE LEVEN ONTMOETEN ELKAAR

De Farm & Country Fair in Aal-

ten toont de chique van het

platteland  Een grote beurs van

alles wat met het buitenleven te

maken heeft. Maar ook aan het

‘binnenleven’ wordt aandacht

besteed. En er is nog veel meer

tijdens de Fair op 23, 24 en 25 ju-

ni op het terrein aan de weg van

Aalten naar Dinxperlo

De Farm & Country Fair van Aal

ten heeft in Nederland, Duitsland

en zelfs in België een goede naam

opgebouwd. Op het ongeveer tien

hectare grote beursterrein richten

meer dan 300 handelaren en orga

nisaties hun stands in. Zij zorgen

voor een grote mengeling van arti

kelen en producten. Hierdoor kan

men kennismaken met het moder

ne landleven. Met het leven van

kippen, paarden, honden, geiten

konijnen, 30 koeienrassen en tien

tallen rassen schapen. Met organi-

saties kunt u bijpraten over de mo

derne dierhouderij Vanzelfspre

kend zijn er eveneens fabrikanten

van diervoeders, die precies kun

nen vertellen welke voeding be

paalde diersoorten beslist nodig

hebben

De Aaltense Farm & Country Fair

heeft tevens een grote tuinafde

ling  waarin bijvoorbeeld de verge

ten groentenrassen, vijgenplaten

en olijfbomen opvallen. Er zijn ver

der demonstraties bloembinden

en plantensnoeien. Kwekers laten

hun bijzondere planten en ontwer

pers van exclusieve tuinen tonen

hun scheppingen op papier

Voor liefhebbers van ‘landelijke’

interieurs is er een grote afdeling

met bijvoorbeeld glaswerk, linnen

goed, houten vloeren en lederen

meubelen. Daarnaast is er aan

dacht voor kleding met een aparte

en ietwat eigenzinnige uitstraling

en er zijn eigengemaakte crèmes

en zepen Stands met nieuws en

informatie over natuurreizen en

boerderijvakanties completeren de

fair

Het platteland inspireert kunste

naars. Vanzelfsprekend is er dan

ook een bijzondere aandacht voor

kunstenaars en kunstwerken die

een link hebben met het platte

land. In de muziektent van de

Farm & Country Fair zijn liederen

en balladen te horen van en door

Colvin Quarmby en Pete Morton

Voor de kinderen is er op alle drie

dagen genoeg te zien en te bele

ven. Jeugdige dierenliefhebbers

kunnen rondrijden op een echt

paard of kunstkoeien melken. Er

zijn wedstrijden hanenkraaien

wolspinnen, kalveropfokken en

keuringen van schapenrassen en

miniatuurpaardjes

De Achterhoek is voor jong en oud
Voor alle leeftijden dus. De kinde-
ren worden in de Achterhoek be-
slist niet vergeten. Om het de jeug-
dige gasten extra naar de zin te ma-
ken worden er door allerlei (toeris-
tische) instanties speciaal voor de
kinderen activiteiten ontwikkeld

De bewegwijzerde kinderroutes zijn
daarvan een voorbeeld. Deze routes
zijn niet alleen voor kinderen interes-
sant. De hele familie zal er plezier aan
beleven. Vol spanning en sensatie zit
de Expeditie Bronckhorst, een nieuwe
en spannende wandelroute door de bossen bij Vorden. Door herkenning

van foto’s en met behulp van een kom-
pas zoeken de teams zich een weg
door het bos. Onderweg moeten ver-
schillende proeven worden afgelegd
waarbij snelheid, maar ook samen-
werking, evenwicht en concentratie
belangrijk zijn. Deze Expeditie is ge-
schikt voor deelnemers vanaf 10 jaar
en kan al worden gedaan met twee
personen
De Expeditie Bronckhorst heeft een
lengte van 4 kilometer. Bij vertrek ont-
vangen de deelnemers een rugzak
waarin een routeboekje en een stop-
watch. Verder is er voor elk team een
kompas, een EHBO-tasje en een team-
vlag. Deze vlag moet tijdens de expedi-
tie zichtbaar worden gedragen. De
spanning komt helemaal ten top tij-
dens het Spel rond de tafel, maar ook
de evenwichtsbrug en het hindernis-

spel verhogen spanning en sfeer. Deze
proeven moeten alle deelnemers
‘doorstaan’.
De Expeditie Bronckhorst kan worden
gestart bij Toeristisch Overstap Punt
TOP Vorden bij zwembad In de Den-
nen, maar ook bij Free-wheel Sportor-
ganisatiebureau, camping De Ree-
horst en camping De Goldberg te Vor-
den

De schilderachtige hanzestadDoesburg aan de Oude en Gelder-
se IJssel heeft al lang niet meereen gewone jaarlijkse braderieIn Doesburg is de braderie veel

meer dan een verzameling kra-
men en wat attracties. HanzestadDoesburg heeft het buitenevene-

ment laten uitgroeien tot het
grootste culturele volksfeest vanGelderland

Vele jaren geleden al werd er in
Doesburg een braderie gehouden
Dat was nog in de tijd waarin de bra-
derie nog geen gemeengoed was. Er
zijn zelfs historici die beweren dat
Doesburg één van de eerste steden in
ons land was met een braderie. Die
braderie van Doesburg werd echter
een groot nationaal en internatio-
naal succes. Natuurlijk werkt daar-
aan de ambiance van dit oude stadje
mee. De mooie gebouwen, de leuke
straatjes en de schilderachtige plein-
tjes beïnvloeden de sfeer zeer posi-
tief. Daarnaast ging de organisatie
dieper dan een gewone braderie. De
naam werd dan ook al gauw Does-
burg Binnenste Buiten, waarin de
cultuur ook een flink aandeel heeft

Van 12 tot en met 15 juli staat Does-
burg weer volledig op zijn kop tij-
dens Doesburg Binnenste Buiten
Straattheater en muziek spelen op
dit grootste gratis evenement van de
Achterhoek een zeer belangrijke rol
Juist die combinatie van zang, dans
en theater met het braderie-achtige
gebeuren vanuit de kramen maakt
Doesburg Binnenste Buiten uniek
Zo’n 125.000 bezoekers komen jaar-
lijks ter gelegenheid van dit evene-
ment naar de Hanzestad Doesburg
Er is tijdens deze vier dagen van alles
te beleven in Doesburg. Straatarties-
ten, een clowntjesoptocht (zaterdag-
morgen 10.00 uur), kindermarkt

dweilorkestenfestival en vooral
’s avonds veel muziekInternationaal amusement met bij-

voorbeeld uit België Caravane du
Zoublistan, Puppets, Sven Roelants
en clown Jabbe Dabbe Doo Uit Enge-
land komen The Starngelings en uit
Spanje Sienta la CabezaHet feest Binnenste Buiten begint ‘s

morgens al om 9.00 uur en duurt tot
ver in de avond. Dat betekent tevens
dat er een hele dag volop sfeer is. Er
is dan heel veel te zien en te beleven
in Doesburg. En uiteraard kan er ook
een stadswandeling gemaakt wor-
den door de pittoreske straten en
straatjes van Doesburg, die tijdens
de Binnenste Buiten-dagen echter
wel wat feestelijker ogen dan ge-
woonlijk. Ook de ‘historische rust’
die het stadje gewoonlijk uitstraalt is
op deze dagen wat uitbundiger dan
normaal.
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Met medewerking van de befaam-
de organist Martin Mans zal het Ur-
ker Mannen Ensemble o.l.v. diri-
gent Pieter Jan Leusink een Zomer-
concert verzorgen op donderdag-
avond 6 juli vanaf 19.30 uur in de
Grote Kerk

Het Urker Mannen Ensemble bestaat
uit zangers met een geschoolde stem
en een grote ervaring als koorzanger
Sinds september 2000 staat het unieke
gezelschap onder leiding van dirigent
Pieter Jan Leusink. In een relatief kor-
te periode smeedde hij de stemmen
tot een geheel en inmiddels staat het
Urker Mannen Ensemble garant voor
bijzondere concerten die een groot pu-
bliek bereiken. In diverse recensies
werd het Urker Mannen Ensemble ge-
prezen voor de overrompelende wijze
waarop zij, in Urker dracht de muzi-

kale spanning uitdragen mede door
een voortreffelijke tekstexpressie en
de grote verstaanbaarheid.Het reper-
toire dat tijdens het Zomerconcert zal
worden gezongen bestaat uit: liede-
ren  klassieke composities en spiritu-

als alles het teken van de nieuwe CD
die zal worden gepresenteerd en de ti-
tel meekreeg van “U zij de glorie”

Kaartverkoop à € 12,50 via de balie
van VVV-ANWB Lochem

Zomerconcert Urker Mannen Ensemble 
in Lochem

Doesburg
Binnenste
Buiten
Hanzestad aan de IJssel is debraderie ontstegen

Kruidentuin De Bleike aan de Lochem-
se Westerbleek houdt op 11 juli van
10.00 tot 13.00 uur open dag. Op de
Bleike groeien meer dan 200 genees-
krachtige gewassen, waaronder keu-
kenkruiden en verfplanten. Vrijwilli-
gers kunnen u hierover tijdens deze
open dag alles over vertellenEr wordt uitgebreide informatie gege-

ven over onder meer bloemschikken
plantaardige verfstoffen en het bleken
van het wasgoed, zoals dat op een
bleek gebeurde. In vroeger tijden was-
ten en bleekten vrouwen hun was op
deze plek, waar in 1995 de kruiden-
tuin De Bleike werd aangelegd

Het bleekhuisje getuigt nog van de
was- en droogactiviteiten op De Bleike
In dit bleekhuisje is tijdens de open
dag een thema-expositie

Portfoliodag
Foto 21 in Bredevoort organiseert
op zaterdag 15 juli een portfolio-
dag waarop amateurfotografenhun werk kunnen laten beoorde-

len door beroepsplaatsjesschieters.
De ‘werkbesprekingen’ wordenverzorgd door Paul Breuker, Hen-

nie Drijfhout en Dinie Wikkerink

Familie-
portretten

In Foto 21 in Bredevoort zijn tot 23juli familiefoto’s te zien. Annie vanGemert exposeert onder de titel
Kinderrijk haar kijk op de jeugdFotograaf Paul Breuker richt zichin deze tentoonstelling speciaal opbruiloften en verder komt de hu-

welijksfotografie aan bodFoto’s, die uit diverse gezichtspun-
ten belangrijke en minder belang-
rijke momenten in het leven vanmensen laten zien

Speciaal voor stoere en andere kinderenSpeuren tijdens sensationeleExpeditie Bronckhorst

Open Dag De Bleike

avk@weevers.nl



LAMMETJES
VLAAI

KLEIN 

€ 6.70

GROOT 

€ 10.50

OBERLANDER
lekker stevig

brood
nu 

€ 1.60
p.st.

De Echte Bakker Dat proef je!
Zutphenseweg 18 – Vorden

Tel. (0575) 55 13 84
Dreiumme 31-33 – Warnsveld

Tel. (0575) 57 15 28

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

EIGEN GEBAKKEN
ROOMBOTER-

KOEKJES

nu 200 gram

€ 3.30

De enige echte 
ZWANENHALZEN 

volgens origineel recept

TE KOOP
• coniferen
• buxus
• beuken
• etc
alles voor haag- 

of erfafscheidingen 
100% garantie

veur weinig

Kwekerij de Hedera
Strodijk 4, Vorden

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

Woensdag in Warnsveld:
GRATIS* RUIT REPAREREN

Let op de gele tent van Automark

Woensdag 14 maart kunt u terecht op de parkeerplaats van Winkelcentrum
‘Dreiumme’ in Warnsveld en wel van 09.00 tot 17.30 uur

Bij regen kunt u rustig in de auto blijven zitten. N.B.: Kenteken Graveren kost € 15,- per auto. Voor € 5,- extra
kunt u een speciale reflectielaag over de gravures laten aanbrengen, waardoor de gravures ‘s avonds en bij regen
goed zichtbaar blijven: betere preventie. Graveren helpt tegen diefstal: wil een dief een gestolen auto verkopen,
dan moet hij alle gegraveerde ruiten vervangen!

STER IN VOORRUIT:
BIJ VORST MEER DAN 50% 

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

* Reparatie van een sterretje / breukje in de voorruit door middel van harsreparatie is voor bijna alle WA-Plus, WA-Extra, Casco en All-Risk verzekerden zonder kosten.
Reparatie is namelijk veel goedkoper dan vervangen! De rekening gaat rechtstreeks naar uw verzekeraar. U heeft geen eigen risico en u heeft geen no-claim verlies (bij Centraal
Beheer particulier geldt een afwijkende regeling). U bent welkom bij de Mobiele Service van Automark, uw specialist in hars reparaties. U moet voor de juiste verzekerings-
gegevens bij reparatie wel uw laatste groene kaart meenemen. Meldt u zich bij aankomst direct voor een gratis voorruitinspectie: u krijgt ter plekke een vrijblijvend en deskundig advies. 

*”Reflectielaag”, “Automark”, het “STOP”logo, de kleur “geel”, de “vorm tent” en “Safe Sight” zijn gedeponeerde merken van Automark-Röst

Troelstralaan 39 - 43, Zutphen  •  Telefoon (0575) 526 080  •  www.duthlerzutphen.nl

Zaterdag 17, dinsdag 20, woensdag 21 en 

donderdag 22 maart om 10.00 uur en 14.30 uur

Zondag 18 maart om 14.30 uur Special
Maandag 19 maart geen show, reserveren is mogelijk.
Bij reservering houden wij uw plaats vrij tot 10 min. voor aanvang.

Jubileum 
modeshow

voorjaar /zomer 2007

Belastingaangifte 2006!

13, 20 en 27 maart

tussen 17.30 en 19.30 uur

Graag polis 2006 ziektekosten meebrengen

2006

Meubelstoffeerderij Jansen
H.K. van Gelreweg 12

7251 XL Vorden
Telefoon (0575) 55 29 96

Gespecialiseerd in
antieke en klassieke

herstoffering

Industrieweg 19, 7251 JT Vorden - Telefoon (0575) 55 25 32

NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
CAROSSERIEBEDRIJF



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

...vakkundig gebouwd!
Bruggink. Kwaliteit op alle fronten.
U wilt een nieuwe woning, maar u heeft 

geen bouwgrond? Informeer dan eens bij ons.

Wij ontwikkelen doorlopend nieuwe projecten 

voor woningen of utiliteitsbouw. Meer informatie

vindt u op onze site: www.bruggink-bv.nl.

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

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

 Heegt Hengelo  Molenenk  6  7255 AX Hengelo  Tel:0575-465258  

     Heegt Winterswijk Tinbergenstraat 42  7102JL Winterswijk Tel:0543-518474

                                                       www.heegt.nl

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

www.sanitiem.nl

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

 Wij zijn actief als totaalinstallateur
        in de gehele Achterhoek

Sanitiem nu ook in hengeloSanitiem nu ook in hengelo

Vier bekende
schilders

Voor al uw kap & snoeiwerkzaamheden
aan uw boom

WWW.CODITBOOMVERZORGING.NL
info@coditboomverzorging.nl
Zutphen Emmerikseweg 83/a

7223 DA  BAAK
0575 441048

boomverzorging

HERBERG
DE GOUDEN LEEUW

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

info@herbergdegoudenleeuw.com

www.herbergdegoudenleeuw.com

Reserveren voorkomt teleurstellingen

Tevens uw adres voor feesten, partijen en catering

W I N T E R V O O RD E E L

Tegen inlevering van deze bon
eet elke 2e gast voor 1/2 GELD.

Dit geldt zowel in onze Spieserij 
als ook in ons a la carte restaurant ’t Pietshuus.

Deze aanbieding is geldig t/m 31 maart

�

Oost

Voor veilige asbestsanering
vertrouwt u op 

AB Oost Asbestsanering
Voor meer 
informatie of 
een vrijblijvende 
offerte:

Scheggertdijk 22
Postbus 7, 
7218 ZG Almen

T 0900-9896
E asbest@aboost.nl

Het buitenseizoen staat voor de deur. Dit is het 

moment om uw paardentrailer te laten controleren. Bij 

de Witte Smid kunt u op 24 maart in Warnsveld en op 

31 maart in Raalte terecht voor een gratis controle-

beurt. Maak nu een afspraak en bel (0575) 431 204.

www.wittesmid.nl

Gratis controle 
paardentrailers

Kies voor veilig vervoer van uw paard. Bel nu voor een afspraak!

24 maart in Warnsveld Lochemseweg 26, Tel. (0575) 431 204

31 maart in Raalte Zompstraat 10, Tel. (0572) 394 335Zompstraat 10, Tel. (0572) 394 335

Lochemseweg 26, Tel. (0575) 431 204

g p

PUPPYCURSUS
IN ZEER KLEINE
GROEPJES

Speelse diervriendelijke
lesmethode
(0314) 62 51 83 / (06) 25 10 33 12
www.karinwentink.nl

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
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Het biljartevenement begint beide da-
gen om 11.00 uur. Zaterdag 17 maart is
om 10.45 uur de officiële opening van
het toernooi met aansluitend de ope-
ningsafstoot door sportwethouder Pe-
ter Glasbergen van de gemeente
Bronckhorst. 
Zes jeugdigen biljarters strijden om de
nationale titel. De jongste deelnemer
is 15 en de oudste is 20 jaar. De deelne-
mers hebben er al veel voorwedstrij-
den op zitten voordat ze terecht kwa-
men in de nationale finale. Eerst heb-
ben ze voorrondes gespeeld. Daarna
de districtsfinales en vervolgens de ge-
westelijke finales. De zes kampioenen
van ieder gewest doen in Hengelo mee
aan het NK.

DE ZES SPELERS
Robin Bastiaan (15) uit Purmerend is
de jongste van het deelnemersveld. Hij
is in 2003 begonnen met biljarten.
“Omdat ik het leuk vond en omdat
mijn vader en opa ook biljarten”. De
oudste deelnemer (20) is Bas Bouw-
huis. Hij woont en biljart in Hoorn. In
het verleden is hij al eens kampioen
geweest van zijn district en tweemaal
van zijn regio. “Maar nu speel ik voor
het eerst mee in een nationale finale.
Ik heb er veel zin in”. 
Patrick de Jonge (19) woont in Amers-
foort en biljarten is zijn grootste hob-
by. Voor Patrick wordt dit zijn tweede
NK. “Twee jaar geleden heb ik meege-
daan aan het NK libre 3e klasse in Ter-
borg. Daar werd ik toen 7e”. 
Tom Hagenus biljart nu zes jaar. De
scholier van het Edison College in
Apeldoorn, heeft de eerste jaren ge-
speeld bij het B-team van BV Rheden
in Rheden. “Nu speel ik Topteam com-
petitie bij BSC Cendris Ameide in
Ameide”.
Wesley Kramer is gaan biljarten, om-
dat hij soms met zijn broer meeging
naar training. Wesley vond het wel
leuk en ging ook biljarten. Hij begon

bij Jeugdbiljartclub Wormer. Later
ging hij spelen bij BV Krommenie. Nu
speelt Wesley bij ‘Onder Ons Wormer’.
“Enkele weken geleden ben ik gepro-
moveerd naar de hoofdklasse en nu
mag ik meedoen aan het Nederlands
kampioenschap 1e klasse”.
Martijn Roefs (19) biljart vanaf 1999 bij
NAS (Naar Arbeid Sport). Naast biljar-
ten is vissen ook een grote hobby van
Martijn, die in Leende woont. Hij heeft
zich nu voor de vierde keer geplaatst
voor een nationale finale en is vorig
jaar voor het eerst Nederlands kampi-
oen geworden. “Dit was een zeer
mooie ervaring en ik hoop dan ook
dat ik het vaker meemaak”. Martijn
speelt nu al weer twee jaar met de C2
klasse mee. Hij is kopman en moet er
160 maken met een moyenne van 7.63.
“We zijn bij de club aan het kijken of
we volgend jaar C1 kunnen gaan spe-
len”. Martijn heeft veel zin in het NK
toernooi in Hengelo en hoopt goede
resultaten te behalen.

De jeugdbiljarters moeten op het NK
allemaal 130 caramboles maken. Van
Dam: “Met zo’n NK is het vaak dat je
uitschieters hebt van series van 70 of
80 en soms nog meer”, weet de preses
van De Keu.
Door de KNBB district Doetinchem is
als wedstrijdleider aangesteld de Hen-
geloër Jan Roelofsen. Roelofsen die
ook bestuurslid is van BV Concordia
heeft veel ervaring. Volgens Henk van
Dam, voorzitter van de organiserende
BV De Keu, kent Jan ‘de klappen van
de zweep’. “Bij Concordia hebben ze
regelmatig een kampioenschap mee-
gemaakt, welke door Jan Roelofsen
wordt georganiseerd”.

Zaal Marktzicht wordt omgetoverd tot
een heuse biljartarena. Van Dam en de
leden doen er alles aan om het toer-
nooi vlekkeloos te laten verlopen. Als
de twee nieuwe biljarts zijn geplaatst,

kan begonnen worden met de meta-
morfose. “De twee biljarts heeft onze
uitbater ingehuurd. Die worden ge-
plaatst door biljartvakhandel Oude
Nijhuis uit Delden”. De twee biljarts
blijven daar zo’n drie weken staan.
Want in dezelfde locatie wordt op 30
en 31 maart en op 1 april het NK libre
1e klasse senioren gehouden.

Dit jaar bestaat de organiserende BV
De Keu 44 jaar. Dit was ook voor De
Keu één van de aanleidingen om zich
beschikbaar te stellen voor het organi-
seren van een Nederlands kampioen-
schap. De Keu vindt het een eer dat de
KNBB de aanvraag heeft gehonoreerd.
De Hengelose biljartvereniging heeft
zelfs twee nationale finales toegewe-
zen gekregen, staat te lezen in het
goed verzorgde programmaboekje.

Biljartevenement hoogtepunt voor organiserende BV De Keu

Nationale finale libre 1e klasse jeugd
In het Gelderse Hengelo wordt op zaterdag 17 en zondag 18 maart het Ne-
derlands kampioenschap libre 1e klasse jeugd gehouden. Het kampioen-
schap vindt plaats in zaal Marktzicht, het onderkomen van de organise-
rende biljartvereniging De Keu.

Voorzitter Henk van Dam van de organise-
rende BV De Keu: "Hier gaat het gebeuren.
De zaal wordt ingericht als een biljartare-
na".

Met Laura Cesar en Mike Horowitz
heeft zij in 2004 het International
Klezmer String Trio geformeerd en
met hen komt zij op 24 maart a.s. naar
de Orangerie in Ruurlo. Reikhalzend
wordt zowel nationaal als internatio-
naal naar live optredens van Monique
Lansdorp uitgekeken. Want alles wat
deze sympatieke "Queen of violin"
speelt is puur genieten. Of het nu om
improvisaties op Balkan melodieën
gaat, om de psychedelische rocksolos
op electrische viool bij Boudewijn de
Groot of om de jazzy bewerkingen van
klezmertunes voor het stringtrio, zij
vertolkt deze muziekstijlen met grote
vituositeit. Monique weet met haar
muzikale talenten en haar warme, en-
thousiaste uitstraling de luisteraar
diep in het hart te raken. Als u ook
wilt genieten van het String Trio op 24
maart bestel dan meteen kaarten,
want zo veel ruimte biedt de Orange-
rie nu ook weer niet. 

Het trio komt met het programma
'Bessarabian Groove', naar de gelijkna-
mige nieuwe CD van het ensemble.
Het draait om de groove, de ritmische
patronen, die een nummer swing ge-
ven en daardoor zo lekker dansbaar
maken. Het programma is een verruk-
kelijke combinatie van uiteenlopende
klezmermelodieën (Joodse danstunes,
van oorsprong afkomstig uit het Mid-
den-Europse gebied, Besarabye) en tra-
ditionele Europese folktunes. Hier en
daar hoor je een vleugje Rosenberg
trio of Keltische- en Balkan melodiën.
De luisteraar wordt meegesleept in
eeuwenoude dansthema's zoals de
Joodse Freilach, de Gypsy hora en de
Bulgaarse Pajdushko (in 5/8e maat),
muzikaal aaneengesmeed door eigen
jazzy bewerkingen. De van oorsprong
pan-Europese melodieën worden door
het trio zo aanstekelijk vertolkt met
swingende grooves en frisse improvi-
saties dat we hopen dat er een plekje
in de Orangerie overblijft om te dan-
sen, want het kost moeite om bij deze
muziek stil te blijven zitten. 

Op musicologisch gebied blijft
klezmermuziek een bron van onder-
zoek, omdat het natuurlijk interes-
sant is om te weten hoe deze muziek
vroeger geklonken heeft. Maar het
oorspronkelijke repertoire is beperkt
en veel Klezmer- en Balkanspelers vra-
gen zich dan ook af: "Wat nu?" Het
String Trio beantwoordt deze vraag
met een persoonlijke interpretatie van
de klezmermuziek. Alle drie de muzi-

kanten hebben eigen arrangementen
geschreven op vele traditionele num-
mers. Zo is de bewerking van de Mol-
davische Fantasie door Lansdorp, die
het nummer op de trompetviool
speelt, ronduit meeslepend en ontroe-
rend. Het trio levert met deze arrange-
menten op eigen unieke wijze een be-
langrijke bijdrage aan de nieuwe
worldklezmer. Zoals Mark Benjamin
zegt in zijn recensie van de CD: "De
muziek biedt voor elk wat wils: East
meets West van Moldavische hora tot
Utrechtse jig. Muziek van uitzonderlij-
ke klasse".

WWW.STRINGTRIO.TK 
Laura Cesar, contrabas (Canada-Zwit-
serland)stamt uit een van oorsprong
Hongaarse familie; groeide op in To-
ronto waar ze lang speelde bij de Fly-
ing Bulgar Klezmer band. Naast haar
succesvolle carriere in de wereld van
de jazz is haar interesse voor klezmer-
muziek altijd groot gebleven.

MIKE HOROWITZ, GITAAR (USA-
ZWITSERLAND)
Stamt uit een joodse familie (New
York) en groeide op met klezmermu-
ziek. Zijn studie in klassieke en elec-
tro-acoustische gitaarmuziek zet de
trio-arrangementen in een interessant
perspectief. Mike geeft een nieuwe in-
vulling aan de rol van de "secund" in
de traditionele Fidl Kapelye.

MONIQUE LANSDORP, VIOOL (NL)
Na haar studie musicologie en klas-
siek viool specialiseerde zij zich in
Oost-Europse & Joodse muziek. Inter-
nationaal bekend als wereldvioliste,
met aanstekelijk vioolspel en een her-
kenbaar warm geluid, is Monique te-
genwoordig een veelgevraagd docent
en een graag geziene gast op uiteenlo-
pende podia. Onder andere bij Fernan-
do Lameirinhas, Shura Lipovsky en
Boudewijn de Groot.
In 1999 richtte zij Klezmer Internatio-
nal op, dat bestaat uit internationale
Klezmermusici, die jaarlijks work-
shops en cursus-activiteiten aanbie-
den. Zie ook (www.worlddance.ch)

De voorstelling op 24 maart begint om
20u15 in de Orangerie, Stapeldijk 1 te
Ruurlo. 
Kaarten zijn te reserveren via kunst-
kring-ruurlo@hetnet.nl
En te koop bij Alex schoenmode
Dorpsstraat 21 en bij Groot Jebbink,
bloemenwinkel, Dorpsstraat 57 te
Ruurlo.

Swingende Klezmer in
Orangerie

Na het zeer succesvolle optreden met de groep Balkan Colours tijdens het
Kasteeltuinconcert van 2005 komt de bekende wereldvioliste Monique
Lansdorp opnieuw naar Ruurlo. Dit is bijzonder omdat zij druk is met ve-
le optredens, waaronder die met Boudewijn de Groot en met het opne-
men van cd's. Lansdorp komt toch omdat ze- naar eigen zeggen- sinds het
Kasteeltuinconcert een speciale band heeft met Ruurlo.
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Alex Aalderink , as secretaris van de
iesclub in Vorden , iej hebt groot ge-
liek. (De ingezonden brief van veu-
rige wekke)
De Baron hef gin verstand van
schaatsenriejen en is neet sportief
en hef een hekel an kolde en snee
en glad ies.
Alex in Vorden en allicht nog mear
ies clubs in ons Bronckhorst , at ’t
neet vrus , dan heb ielleu toch wel
de vaste kosten en dat was de Baron
in zien wekkelijkse stuksken verget-
ten. Gelukkig dat er nog zovulle
vrijwillig wark gebeurt in ons
Bronckhorst. Dat dizze iesliefheb-
bers , ter wille van de kindre veural
, zich zovulle wark en kosten wilt
maken. De gedachte van Alex dat ze
graag dizzen Baron as Hoofdspon-
sor wilt, is neet zo’n good plan.
As Baron van Bronckhorst hek toch
moar contact op'nommen met
Weevers van Contact! In overleg
met Alex van de iesclub zuw probe-
ren wat te regelen veur de club,
Alex bel ze moar een kere.
Het is bekend dat dat vrogger vake
zo was. De adel bemeuien zik oaver-
al met. In Vorden hadden ze 8 kas-
telen , dus vulle adel. Ok wieters in
ons Bronckhorst was ‘Den Adel ‘ be-

langriek. Dat was veur Jan met de
Pet een argernis. 
In de gemeenteraod , het school en
kark bestuur ,de banken enz. had-
den ze het hoogste woord Maor te-
gelieke waarn het vake arme drom-
mels , met vulle kapsones , die vul-
le meuite hadden umme de eigen
bokse op te hollen. 
Nog pas in een niej boek daor oaver
kunnen leazen.. Trouwens dizzen
Baron hef heurn zeggen dat de ies
club veurig jaor arg veurdelig
boern, ze hebt nog wat vet op de
ribben. Misschiens een goeie ge-
dachte umme is an de nieje rieken
van dizzen tied te denken? Wiej
hebt no verkiezingen gehad en de
winnaars dat bunt de nieje rieken.
Van alle politieke patijen is de S.P.
de partij van de arbeiders, het rieks-
te. Den groten Jan van die S.P. partij
, dat is een echten niejen Baron.
Dat is een man den allenig de baas
is. In zien partij en in de 2de Kamer.
Indertied heffe biej de communis-
ten in de leer gewest en daor mag
een ieder even vulle , of better. ge-
zegd , even weinig verdienen. En
dat hult dizzen groten Jan strak vol.
En zo geet alles eerst in de groten
partij pot . Dat bunt een besten kop-

pel, 2de kamerleden , wetholders ,
gedeputeerden en staten leden met
mekaar , dat geet umme millioe-
nen inkomsten veur de partij.. Dan
kriegt ze oet den partij pot een ar-
beiders salaris weerom. En zodoen-
de was en is de S.P partij de riekste
van alle politieke parijen en kan
groten Jan zwemmen in het geld..
Dus leu in Bronckhorst wanneer iej
no graag veur een goed doel argens
een adres zeukt waor ai kunt an-
kloppen?? Dan moi neet biej ne’n
Baron of ander volk van Adel wez-
zen. Daor wordt in de moderne tied
neet mear naor geluusterd en ze
bunt zo kaal as ratten. Iej mot de’n
niejen adel van vandage de dag in
de gaten hollen , zoas den groten
Jan uut Braobant . Dik 10% hef op
ziene patij gestemd in ons Bronck-
horst. Trouwens in Doesburg hebt
ze nog vulle mear van dat volk. Bi-
zonder dat ze veur de verkiezingen
van eind 2006 , nog maor efkes ge-
leden, biejnao 4 % mear stemmen
kregen ! Waorumme bunt ze zovul-
le gezakt? Nog neet echt fanatiek in
Bronckhorst , anders hadden ze d’r
wel n’n natten jas veur oaver gehad.

De Baron van Bronckhorst.
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Dat vinden de provincie Gelderland,
Rabobank, Oost NV en het Achter-
hoeks Centrum voor Technologie.
Daarom starten de partners als pilot
het Gelders Innovatiekrediet. Voor het
project wordt 200.000 euro ter be-
schikking gesteld voor ondernemers
die willen innoveren. Het stelt zes tot
zeven Achterhoekse ondernemers in
staat om geld te lenen en te investeren
in het ontwikkelen van diensten en
producten. Hiermee is er sprake van
een uniek voorbeeld van publiek pri-
vate samenwerking dat gericht is op
het versterken van de innovatie in de
Achterhoek. Als het initiatief een suc-
ces blijkt, wordt het project uitgebreid
naar de hele provincie.

ECONOMISCHE GROEI
Gedeputeerde Van Diessen vindt het
project een belangrijke stap: "Innova-
tie en de ontwikkeling van producten
in Gelderland is erg belangrijk voor de
ontwikkeling van de Gelderse econo-
mie. Evengoed is het vaak risicovol
voor ondernemers om innovaties van
de grond te krijgen. Daarom willen we
ze daarbij ondersteunen."

VOORWAARDEN
Vanaf april dit jaar is het krediet voor
een aantal ondernemers in de Achter-
hoek beschikbaar. Per project wordt
een lening verstrekt van maximaal
30.000 euro. Een innovatiedeskundige
van ACT en een financieel deskundige
van de Rabobank toetsen in één ge-
sprek wat de kansen zijn en beoorde-
len of een aanvraag wordt gehono-
reerd. Om in aanmerking te komen,
moeten ondernemers aangeven wat
de totale kosten zijn van hun product
en ook zelf bijdragen in de kosten.

Gelders innovatiekrediet
moet ondernemerschap
Gelderland stimuleren
Vernieuwende ideeën van onderne-
mers moeten een kans krijgen in
Gelderland en een gebrek aan ka-
pitaal mag niet een reden zijn voor
het uitstellen of afblazen van een
innovatietraject.

Aan de hand van de volgende situaties
zullen wij u uitleggen wanneer u het
wel doen van belastingaangifte dient
te overwegen:
• U bent 65 plusser en u heeft naast

uw AOW geen of een klein pensi-
oen: u zult al snel in aanmerking ko-
men voor aftrek buitengewone uit-
gaven (ziektekosten). Dit kan leiden
tot belastingteruggave. Als aftrek-
post kunt u onder meer € 795,- p.p.
opvoeren als uitgaven wegens ou-
derdom;

• U heeft ongehuwden AOW: waar-
schijnlijk komt u in aanmerking
voor aftrek buitengewone uitgaven
en heeft u bij uw heffingskorting
recht op de alleenstaande ouderen-
korting van € 562,-;

• U heeft een Wajong uitkering (uitke-
ring voor jonggehandicapten). Bij de
beoordeling voor buitengewone uit-
gaven kunt u de arbeidsongeschikt-
heidsaftrek van € 795,- opvoeren.
Daarnaast kunt u als heffingskor-
ting de jonggehandicaptenkorting
van € 645,- aanvragen;

• Heeft u kinderen? Dan heeft u bijna
altijd recht op de hieraan gerelateer-
de heffingskortingen;

• U bent een alleenstaande ouder
(geen partner en minimaal één kind
dat op uw adres staat ingeschreven

en in belangrijke mate door u wordt
onderhouden). U kunt aanspraak
maken op de alleenstaande-ouder-
korting van € 1.414,-;

• Indien u in 2006 meer dan € 314,-
heeft betaald aan uitgaven wegens
chronisch ziekte komt u, mits u jon-
ger bent dan 65 jaar, in aanmerking
voor een extra aftrekpost van € 795,-
. Zowel de drempel van € 314,- als
ook de extra aftrekpost van € 795,-
gelden per persoon. Door deze extra
aftrekpost zult u de drempel voor af-
trek buitengewone uitgaven eerder
bereiken. Onder de kosten voor
chronisch ziekte vallen onder ande-
re de kosten van hulpmiddelen zo-
als brillen of contactlenzen.

Met de hiervoorgenoemde posten
wordt door uw werkgever/ uitkerende
instantie geen rekening gehouden.
Om hierop aanspraak te maken dient
u aangifte te doen. De hiervoorge-
noemde opsomming is niet volledig,
er zijn meer situaties waarbij het wel
doen van aangifte zinvol kan zijn.

Naast het feit dat beoordeling van het
bovenstaande van belang is voor de
vraag of u wellicht belastinggeld terug
kunt krijgen speelt dat verlaging van
uw belastbare inkomen van invloed
kan zijn op een aantal inkomensaf-
hankelijke regelingen zoals aanvraag
zorgtoeslag, huurtoeslag, toeslag voor
kinderopvang, studiefinanciering etc.

Heeft u vragen over dit artikel neemt
u dan eens contact op met Jan Spruk-
kelhorst van de GIBO Groep in Vorden
(0575 - 55 14 55). Natuurlijk kunt u ook
terecht bij één van de andere GIBO
kantoren in de regio. Ook over andere
fiscale/ financiële onderwerpen staan
de adviseurs van de GIBO Groep u
graag te woord. U vindt de kantoorge-
gevens in de advertentie elders in dit
blad.

GIBO Groep geeft tips voor
belastingaangifte 
Geen belastingaangifte 2006 ontvangen?

Velen van u hebben inmiddels de
bekende blauwe envelop van de Be-
lastingdienst ontvangen met de
uitnodiging tot het doen van de be-
lastingaangifte over het jaar 2006.
Diegenen onder u die geen bericht
van de Belastingdienst hebben ont-
vangen en denken dat het niet
doen van aangifte een prettige bij-
komstigheid is willen wij van harte
uitnodigen dit artikel verder te le-
zen. Want heeft u zich wel eens af-
gevraagd: Waarom doe ik eigenlijk
geen aangifte en doe ik daar wel
goed aan?

De VVV Bronckhorst maakt ook in
2007 weer een jaaragenda waarin alle
evenementen worden vermeldt die dit
jaar plaatsvinden in de gemeente. Be-
halve dat de agenda als krant of boek-
je zal verschijnen zal de agenda ook
op de internetsite van de VVV worden
geplaatst en zodoende onder de aan-
dacht van een groot publiek komen.
Hierbij is de VVV wel afhankelijk van
de inbreng van organiserende vereni-
gingen, stichtingen enz. Met dit be-
richt doen we dan ook een oproep aan
de organisaties die nog geen evene-
menten/activiteiten bij de VVV hebben
aangemeld om dit nu te doen. De slui-
tingsdatum voor opname in de agen-
da is 16 maart. Opgave kan per post of
per e-mail. 

GEEF UW ACTIVITEITEN DOOR!
VVV Bronckhorst
Kerkstraat 1b
7251 BC Vorden
info@vvvbronckhorst.nl

Jaaragende 
VVV Bronckhorst

Stichting CCK stelt a.s. zaterdag 17
maart het paasvuurterrein open voor
het brengen van snoeihout. De is de
laatste keer dit seizoen. Het snoeihout
mag niet dikker zijn dan 10 cm en ge-
verfd hout, en stobben worden niet ge-
accepteerd. Het terrein is op deze dag
geopend van 11.00 uur tot 16.00 uur
en er word voor het storten een vrijwil-
lige bijdrage gevraagd. Buiten deze da-
gen is het terrein afgesloten. 

Het Paasvuur wordt op eerste paasdag
om 20.30 uur ontstoken door de vuur-
koning van vorig jaar. In de feesttent
speelt dit jaar de Trainband.

Paasvuur
Kranenburg open
op zaterdag 
17 maart

Bar Resto De IJsselwaard is weer in de
vaart. Nadat Ronny en Chantal er in de
winterperiode even tussenuit zijn ge-
weest om bij te tanken gaat het duo
met frisse moed het nieuwe seizoen
in. Dat gebeurt deze keer met een
compleet vernieuwde menukaart. De
beide party-animals zien het nieuwe
seizoen dan ook met veel vertrouwen
tegemoet. Tot en met Pasen is de Party-
boot geopend op vrijdag, zaterdag en
zondag.

Partyboot is weer in
de vaart

Het belangrijkste doel van het instel-
len van een maximumsnelheid van 60
km/uur en de daarbij behorende in-

richting op de N 814 is een bijdrage te
leveren aan de verbetering van de ver-
keers-veiligheid in het buitengebied.

De N814 is de verbinding tussen Wehl
(gemeente Doetinchem) en Laag Kep-
pel (gemeente Bronckhorst) en zorgt
voor de toegang van en naar de gebie-
den die door de ontsluitingswegen
worden ontsloten. Hier vindt veel uit-
wisseling van verkeer plaats vanuit
aanliggende percelen, recreatieve rou-
tes of bestemmingen. Daar hoort een

inrichting als erftoegangsweg bij met
een  maximumsnelheid van 60
km/uur. De provincie Gelderland
heeft al de nodige ervaring met de in-
richting van wegvakken tot 60
km/uur. Bij een sobere inrichting is
een reductie van het aantal ongeval-
len te verwachten van 25%.

TER INZAGE
Een kopie van het verkeersbesluit ligt
ter inzage in de bibliotheek van de
Provincie Gelderland in het Provincie-
huis, Markt 11 te Arnhem, en in het
gemeentehuis van de gemeenten Doe-
tinchem en Bronckhorst. Voor nadere
informatie kunt u terecht op www.gel-
derland.nl/bekendmakingen.

Gedeputeerde Staten van Gelderland zijn van plan een nieuw verkeersbe-
sluit te nemen,  inhoudende het instellen van een maximumsnelheid van
60 km/uur op de N 814 tussen km 0.0 bij de rotonde N813/N814 (Broekhui-
zerstraat) en km 3.1 bij de zuidelijke bebouwde-komgrens van Laag Kep-
pel in de gemeenten Doetinchem en Bronckhorst.

Ontwerp-verkeersbesluit tot instellen maximum snelheid
van 60 km/uur op N814 
in gemeenten Doetinchem en Bronckhorst

In de raadzaal namen de kinderen
plaats, diep weggezakt op de stoel.
Leerplichtambtenaar Jos Giesbers ver-
telde, dat de school 2 miljoen gaat kos-
ten. Voor dat bedrag kun je heel veel
fietsen, ballen en andere leuke dingen
kopen, werden als voorbeeld aangege-
ven. “Maar jullie willen tóch een nieu-
we school?”, vroeg Giesbers aan de
leerlingen. “Ja!”, was de reactie van de
kinderen. De kinderen werden ge-

vraagd welke ruimtes er allemaal in
de school moesten komen. Ieder kind
kreeg een hoedje op waar een ruimte
opgeschreven was. Gezamenlijk werd
door de kinderen in het midden van
de raadszaal de school uitgebeeld.

Op het gemeentekantoor werd uitge-
legd, dat je een bouwplan nodig hebt
om een school te mogen bouwen.
Ambtenaar Jan Plekkenpol van Bouw

en woningtoezicht, laat tekeningen
zien van de oude school. De kinderen
staan erom heen, maar ze zijn al snel
afgeleid. Er staan geen foto’s op! Er
wordt uitgelegd wat een bestem-
mingsplan is en welke stappen doorlo-
pen moeten worden wanneer er echt
gebouwd mag worden. “Als alle stap-
pen genomen zijn, komt het weer hier
op deze kamer. Hier zit je in het eind-
traject. Eu’h… laatste stap!”.
Wat er allemaal te doen is in de ge-
meente, werd vertoond op de dvd
‘Bronckhorst, beleef het!’. Als afslui-
ting kregen de kinderen in de kantine
van het gemeentekantoor een glaasje
fris en er werden ‘verrassende’ vragen
gesteld aan burgemeester Aalderink.

Kinderen Vordense basisschool Het Hoge
'bouwen' nieuw schoolgebouw

Kinderen van de basisschool Het Hoge uit Vorden keken de ogen uit wat
een gemeente doet. De 24 leerlingen van groep 4 (7 en 8 jaar) waren op het
gemeentehuis van Bronckhorst op bezoek, in het kader van een Taalpro-
ject. Omdat hun school in de komende jaren een nieuw schoolgebouw
krijgt, ging vooral de aandacht uit naar wat er allemaal bij komt kijken
om een nieuwe school te bouwen.

Leerlingen beelden de school uit in de raadszaal.
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Vertrokken op vrijdagmorgen om 5.00 uur van
uit Hengelo, en na een lange reis met prachtige
herfstkleuren werd er ‘s avonds om 19.00 uur vlak
voor Boedapest in Hongarije gestopt voor de over-
nachting in een hotel / ‘km 22’. De volgende mor-
gen om 8.00 uur weer te vertrekken naar Ocna
Mures. Hier kwamen we zaterdagavond om 18.00
uur aan en werden in de pastorie hartelijk ont-
vangen door vele bekenden die zich hier hadden
verzameld. Om 20.00 uur stond een verrukkelijke
maaltijd klaar waarna het tijd was voor de bespre-
king van de planning voor de komende dagen.

ZONDAG 29 OKTOBER
Na het ontbijt werd de kerkdienst bijgewoond
welke meer dan 2 uur duurde, (en we verstonden
er ook nog eens niets van, behalve Jezus en Hen-
gelo). Daarna hadden we een gesprek met men-
sen die het “doorgangshuis” wilden kopen.(dit is
het huis wat door de jongerenwerkgroep (JWR)
in 1997 is gekocht. Het plan was om jongeren uit
een kindertehuis uit Ocna Mures, als ze 18 jaar
zijn en het kinderhuis moeten verlaten nog een
soort van begeleide kamertraining te geven en
een overgang naar een betaalde baan. Maar het
kindertehuis is verplaatst naar een grote stad zo-
dat er geen jongeren meer in het huis komen wo-
nen vanuit het kindertehuis. Verder is er in Ocna
Mures bijna geen werkgelegenheid voor jonge-
ren en dan is de trek naar de grotere steden voor
velen de volgende stap.

Er woont nu nog één meisje. Het huis is veel te
groot voor één persoon en zij kan wel zelfstandig
ergens anders wonen. De gegadigden waren seri-
euze kopers maar kopen is nog iets anders. Na
het gesprek maakten we nog een wandeling door
de stad, bekeken een oud gebouw van de kerk,
wat nu was teruggekregen aan de kerk. 

Het gebouw met nieuwe mogelijkheden

Dit gebouw was in periode van Causescu gevor-
derd, gebruikt als school en nu wel aan een brood-
nodige renovatie toe. Nog even bij het ‘doorgangs-
huis’ gekeken en daarna vroeg onder de wol.

MAANDAG 30 OKTOBER
Om 8.00 uur een afspraak met dhr. Plugar, direc-
teur van de zuivelfabriek om problemen bij de
melkfabriek te bespreken. 

Door toetreding van Roemenië tot de EU op 1 ja-
nuari 2007 moeten er vele aanpassingen worden
doorgevoerd om aan de EU-normen te voldoen.

Er moet o.a. een aparte ingang met kleedruimte
en douches worden gemaakt voor personeel die
zich met de melkverwerking bezig houdt. Sa-
men hebben we besproken wat echt belangrijk
was en wat minder, zodat de fabriek kan blijven
draaien ondanks dat formeel de bedrijfsvergun-
ning ingetrokken is.

Hierna brachten we een kort bezoek een de speel-
tuin die in 2002 door de jongeren groep uit Hen-
gelo is gemaakt. 

Speeltuin

Er speelden kinderen, maar er moeten wel de no-
dige reparaties worden uitgevoerd waarvoor op-
dracht zal moeten worden gegeven, want er
moet wel veilig gespeeld kunnen worden.

Daarna vertrokken we om 12.30 uur naar Sfintu-
George. Het weer was regenachtig wat het ver-
keersrisico op de toch al gevaarlijke wegen nog
extra vergroot. Veel en ernstige ongelukken heb-
ben we gezien, maar kwamen na met wat opont-
houd om 19.30 uur aan bij ons hotel. Om 19.45
uur ons volgende gesprek was met dhr. Papp, ad-
viseur van het “Potsahuis” waar we de volgende
dag een bezoek zouden brengen.

Het Potsahuis is een monumentaal gebouw wat
wordt omgebouwd tot een tehuis voor 12 dubbel-
gehandicapte kinderen uit de omgeving van
Sfinto-George. Financieël gesteund door Wilde
Ganzen en diaconieën uit Nederland waaronder
ook Hengelo Gld.. 

Het Potsahuis

Ook zal hier een dagopvang en school/therapie ge-
legenheid komen voor gehandicapte kinderen uit
de omgeving. Dhr. Papp had de tekeningen van
het huis en gaf verdere uitleg over het project.

DINSDAG 31 OKTOBER
Om 9.00 uur was er een afspraak met mv. Vass
van Childprotection (kinderbescherming in Roe-
menië), een medewerker van ProNobis en een
sleutelbewaarder van het Potsahuis.

We hadden hier een rondleiding en kregen ver-
dere uitleg. Het geheel zag er goed uit en de bo-
venverdieping zou op heel korte termijn worden
afgemaakt (foto Potsahuis???). Hierna vervolgden
we onze reis, nu naar Toplita, een mooie rit, met
prachtig zonnig weer maar buiten de auto flink
koud. Het is rond het vriespunt in de zon en mid-
den op de middag.

Om 14.30 uur arriveren wij bij de pastorie in Top-
lita, waar het één en al bedrijvigheid is. Er wordt
door bouwvakkers hard aan het nieuwe apparte-
menten-gebouw gewerkt en er zijn veel mensen
in de tuin die goederen en kleding komen kopen
uit nieuwe aanvulling in het magazijn, omdat
een week geleden er weer een groot transport
met goederen is gearriveerd.

Het magazijn met voorlopige “uitbouw”

Na een kleine maaltijd gingen we om 16.45 uur
naar de kerk, het is Hervormingsdag en in Protes-
tant Roemenië  is dit een kerkdag. Hier werden
door jongeren verhalen van Luther, Calvijn en
Zwingly voorgelezen.

Kerk in Toplita

Daarna een wandelingetje door de stad. Na thuis-
komst staat de avondmaaltijd klaar en onderwijl
worden er nog de nodige zaken besproken.

De nieuwbouw verloopt volgens plan. Eind vol-
gende week zal het dak op de nieuwbouw ge-
reedkomen. Daarna wordt er tijdelijk niet meer
aan gewerkt vanwege de winter.

Nieuwbouw logeerhuis

Proviandkelder

In de gaarkeuken (voorgaand project en aange-
bouwd tegen de pastorie) komen dagelijks onge-
veer 45 mensen eten. De kosten voor het eten wor-
den betaald met de opbrengst vanuit de verkoop
van de kleding en goederen uit het magazijn.

Er werd nog gevraagd of er met het volgende
transport dikke truien en jassen meegezonden
kunnen worden. Verder is de planning voor de vol-
gende dag aan de orde. De temperatuur is –11°C.

WOENSDAG 1 NOVEMBER
We beginnen om 9.00 uur met een bezoek aan
het hospitaal en hebben een gesprek met een
kinderarts en een directeur. Het ruikt er fris, ziet
er schoon uit maar de bedden en kastjes en an-
der materiaal zijn erg oud. De kamers zijn “dicht
bevolkt”, veel patiënten op één kamer en je kunt
amper om de bedden heen. De vraag, of er deze
winter nog dekens en lakens gebracht kunnen,
worden, wordt gesteld. En als het mogelijk is ook
bepaalde apparatuur.  

Impressie van het ziekenhuis in Toplita

En dan met de nodige zorgvuldigheid

Hierna stond en bezoek naar een school op het
programma. Hier was een gesprek georganiseerd
met de directeur en een onderwijzeres om de
mogelijkheid van een hernieuwd contact te be-
spreken tussen Roemeense- en Hengelose jonge-
ren. Een opstart van een soort hernieuwde we-
derzijdse JWR dus.

’s Middags brachten we een bezoek aan Praid, be-
kent om de zoutmijnen en gingen daarna door naar
Sovata, een kuuroord met verschillende meren. 

Zoutmeer in Sovata

Een mooie en frisse wandeling gemaakt. Vanwe-
ge het winterseizoen was alles gesloten en het
duurde nogal voor er koffie gevonden was.

We reden weer de berg over terug richting Ghe-
orgheni, diegene die bekend zijn in die streek
kennen die weg vast, nou de weg is erg verbeterd,
maar de bochten zijn er allemaal nog wel, dus
was ik (Hermien) blij dat het nog niet helemaal
donker was. En toen, over de berg, was er toch
nog eindelijk koffie. Hierna vervolgden we onze
weg richting Toplita.

Onderweg zagen we hele groepen mensen (fami-
lies) op weg naar het plaatselijke kerkhof om hier
bloemen te brengen en kaarsen aan te steken
voor gestorven familieleden. Een belangrijk fami-
lie-gebeuren in de week van Allerzielen. ‘s Avonds
is het een prachtig gezicht al die brandende licht-
jes. Ook wij brachten deze avond samen met de
familie Balla, (de domineesfamilie) een bezoek
aan het graf van hun overleden ouders.

Kerkhof bij nacht

DONDERDAG 2 NOVEMBER
Geert begon deze ochtend samen met de domi-
nee met het bekijken van het financieel over-
zicht waarna we snel richting Ocna Mures ver-
trokken (het sneeuwde licht). Aankomst om
13.45 uur. Na een Goulashsoep gingen we eerst
naar het kerkhof om bloemen te brengen bij ge-
storven bekenden. Daarna brachten we een kort
bezoek bij de fam. Fèkete waarvan de zoon, Vic-
tor, deze zomer is overleden, hij was een lid van
de Roemeense jongeren groep. 

Daarna was het in de pastorie een komen en
gaan van mensen die nog iets met ons moesten
regelen. De “kopers” van het jongerenhuis o.a (de
verkoop ging niet door), een jongerenwerker (
jonge predikant zonder gemeente), die ook veel
voelt voor het oprichten van een jongerengroep
Toplita/Ocna Mures en Hengelo.

Bekenden kwamen nog even groeten of wilden
een informeel gesprekje met ons, hierna hadden
we nog enkele zakelijke dingen met de dominees
familie te bespreken. Verder kwam er nog een
vraag van het hospitaal in Ocna Mures voor
noodzakelijke zaken en goederen. 

Na het eten maakten we nog een wandelingetje
(het is bar koud) en nemen een drankje in een plaat-
selijk cafeetje waarna we snel onder de wol gaan.

VRIJDAG 3 NOVEMBER
Aan het ontbijt worden de laatste dingen bespro-
ken waarna we om 9.30 uur vertrekken richting
Nederland. Er ligt een laagje sneeuw. Om 21.45
uur zijn we in Oostenrijk gestopt voor het diner
en de hotelovernachting.

ZATERDAG 4 NOVEMBER
Het ontbijt om 8.00 uur en daarna vertrek richting
Nederland. Om 18.30 uur eten we en Doetinchem
en om 20.00 uur zijn we terug in Hengelo. Het was
een korte en zeer drukke reis, maar met een zeer
goed en prettig gevoel kijken we hierop terug.

Rinie, Stef, Geert en Hermien

Verslag van een kort bezoek aan Roemenië Hengelo Gld. okt./nov. 2006
Van 27 oktober tot 4 november 2006 werd er door Rinie en Stef Disbergen en Geert en Her-
mien Hiddink een werkbezoek gebracht aan Ocna Mures en Toplita in Roemenië.
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De Uitnodiging
coaching & begeleiding

Zoek je naar regie over je leven, in je werkend bestaan,
bij het maken van keuzes, in een conflict? 

“ ‘s Nachts moet je slapen 
niet piekeren. ”

De Uitnodiging, coaching en begeleiding helpt.

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

Halle Nijmanweg 5

7025 EX Halle

www.deuitnodiging.nl
T: 0314 631 446

De mooiste 
badkamers 

prettig
geprijsd!

Hanzeweg 67, LOCHEM
Telefoon (0573) 25 82 09 www.badenbouwcentrum.nl

CONSUMENTENADVIESPRIJS V.A. 22.345 INCL. BTW EN BPM EN EXCL. VERWIJDERINGSBIJDRAGE EN KOSTEN RIJKLAAR MAKEN. BRANDSTOFVERBRUIK 
MIN./MAX. (GECOMBINEERD) VERBRUIK: 5,4-8,4 L/100KM, RESP. 18,5-11,9 KM/L, CO2-UITSTOOT RESP. 145-204 G/KM. OVEREENKOMSTIG RICHTLIJN 
80/1268/EEG. LEASEPRIJS NISSAN QASHQAI V.A. 485 PER MAAND VIA NISSAN FINANCIAL SERVICES. FULL OPERATIONAL LEASE OP BASIS VAN 48 
MAANDEN/20.000 KM PER JAAR EXCL. BTW, BRANDSTOF EN VERVANGEND VERVOER. WIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN. NISSAN NEDERLAND. 

SHIFT_convention

Herwers Nissan
DOETINCHEM: Plakhorstweg 14. T: 0314-333055

HENGELO (GLD) : Kruisbergseweg 8T: 0575-462244
ZEVENAAR: Amperestraat 6. T: 0316-529320

www.herwers.nl

DYNAMISCH DESIGN VOOR DE URBAN JUNGLE.
• All-Mode 4x4® systeem (optie)

• ABS, EBD en Brake Assist

• Airbag (bestuurder en passagier), zij-airbags en curtain airbags

• Radio/CD-speler met Bluetooth

• Airconditioning met gekoeld/verwarmd dashboardkastje

• Nissan QASHQAI al vanaf 22.345 

• Kijk voor meer informatie op www.nissan-qashqai.com 

NIEUW! DE NISSAN QASHQAI.
100% URBANPROOF. 

TE HUUR
flexibel in te delen kantoorruimtes

Begane grond
Unit A 55 m2

€ 460,--
Unit B 90 m2

€ 750,--
Unit C 50 m2

€ 415,--
Unit D 45 m2

€ 375,--
Unit E 33 m2

€ 275,--

Eerste verdieping
Unit I 90 m2

€ 750,--
Unit II 49 m2 verhuurd
Unit III 45 m2 verhuurd
Unit IV 33 m2 verhuurd

Tweede verdieping
Unit V 70 m2

€ 580,--

prijzen per maand, te vermeerderen met btw, 
service en energiekosten

TEL. 0481 - 366 150
06 - 5207 0409

WEEKBLAD

www.contact.nl

Dus kijk snel opNu ook op internet!
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Feestelijke Open Dagen
16 en 17 maart
Bij BinnenHuisCenter HCI
HCI bundelt vanaf 16 maart a.s. alle activiteiten op het gebied van keukens, badkamers en

tegels in een nieuwe formule: BinnenHuisCenter HCI. Hier vindt u een wereld aan woon-

plezier. Met overzichtelijke presentaties en deskundig advies. BinnenHuisCenter HCI is dan

ook de ideale omgeving om inspiratie op te doen voor het creëren van een eigen sfeer in uw

woning.

Om dat te vieren organiseren wij bij onze locaties in Hengelo (Gld)
en Zevenaar (alleen badkamers en tegels) op 

16 en 17 maart a.s. feestelijke Open Dagen

Vrijdag van 14.00 - 21.00 uur
Zaterdag van 10.00 - 16.00 uur

Op het programma staan product- en kookdemonstraties, een

loterij en leuke activiteiten voor de kinderen.

Voor al onze andere productgroepen zoals Hout & Bouwmaterialen, Deuren, Afbouwmaterialen,
Gereedschappen, IJzerwaren en Sierbestrating blijft u uiteraard van harte welkom bij BouwCenter HCI
bij onze vestigingen in Hengelo, Zevenaar en Ulft.

Keukens

Badkamers

Tegels

6
3
7
4
3
_
2

Zevenaar
Ampérestraat 3
6902 PG Zevenaar
T. 0575 – 46 81 81 
E. info.hci@binnenhuiscenter.nl
www.binnenhuiscenter.nl

Hengelo (Gld)
Kruisbergseweg 13
7255 AG Hengelo (Gld)
T. 0575 – 46 81 81
E. info.hci@binnenhuiscenter.nl
www.binnenhuiscenter.nl

Reparatie van alle merken
wasautomaten, koelkasten

en diepvriezers

UIT DE WEERD
Tel. (0575) 46 18 06

Mobiel: 06 53553304
Zonnestraat 13, Hengelo (Gld.)
I.v.m. fax telefoon lang over laten gaan!

KUNSTSTOF KOZIJNEN
SERRES, HORREN

en ZONWERING

Kantoor: Ruurloseweg 118
7251 LZ Vorden (Medler)

Telefoon: (0575) 55 92 32
Fax: (0575) 55 92 67
E-mail: info@mrb-lensink.nl
Internet: www.mrb-lensink.nl
VCA-gecertificeerd TUV Nederland

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

SHOWROOM:
openingstijden dinsdag en donderdag van 10.00 tot 15.30 uur

zaterdag van 11.00 tot 15.00 uur.
’s avonds op afspraak. Mobiel 06 53487085.

Handelsweg 7-11, 7021 BZ  Zelhem
Tel. 0314 - 62 28 39
www.autoschadewillemsen.nl

Vanwege de toenemende drukte zijn wij op zoek naar een:

Ervaren voorbewerker / spuiter

De juiste kandidaat beschikt over:
• enige jaren ervaring in soortgelijke functie
• positieve instelling / teamgeest

Wij bieden:
• salariëring in overeenstemming met de functie
• goed uitgeruste werkplaats
• prettige werkomgeving met collegiale sfeer

Bel voor informatie 
of een afspraak met dhr. G.J. Frederiks.

Met 140 medewerkers is W.A. Kemkens installatie B.V. actief op het gebied
centrale verwarmings-, electrotechnische-, klimaat-, sanitaire installaties, 
regel techniek en gebouwenbeheerssystemen voor de utiliteitsbouw.

Op onze service afdeling hebben wij een vacature voor een:

Coördinator service en onderhoud
Taken: Telefonisch afwikkelen van storingsmeldingen

Plannen van servicemonteurs
Organiseren van materiaal ten behoeve van voorkomende 
werkzaamheden
Administratieve afhandeling van storingen en klantenwerk.

Eisen: Afgeronde installatietechnische opleiding of aantoonbare 
ervaring in soortgelijke functie
MBO of hoger werk- denkniveau
Goede administratieve en communicatieve vaardigheden
Zelfstandig en in teamverband kunnen functioneren
Klantgerichte, dienstverlenende en flexibele instelling
Affiniteit met een PC is een pré

Tevens gevraagd voor installatiewerk (E&W)
Servicemonteurs, monteurs en assistent monteurs

Voor nadere informatie kunt u kontakt opnemen met: 
De heren M.G. Maatkamp/L. Nijhof tel. 0544 35 66 66

Uw schriftelijke reactie met c.v. waarbij strikte vertrouwelijkheid wordt 
gegarandeerd kunt u richten aan:

W.A. Kemkens Installatie techniek B.V.
T.a.v. de heer M.G. Maatkamp
Postbus 3, 7136 ZG Zieuwent



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

WEEKBLAD

www.contact.nl

Nu ook op

internet!

Dus kijk snel op

NUMMER 8 - 2006

Zaterdag 26 augustus t/m vrijdag 15 september 2006

Vakantiekrant
Uitgave: Drukkerij Weevers B.V., Vorden

Trouwen in een echt Kasteel?

Info@kasteelvorden.nlwww.kasteelvorden.nl

Bijna grootste van de wereld

Corso Lichtenvoorde steeds bloeiendspektakel
De tiende september is het weer de
jaarlijkse corsodag in Lichtenvoor-
de. Dit bloemencorso heeft meer
dan een regionale uitstraling. De
organisatoren claimen zelfs, dat
het bloemencorso van Lichtenvoor-
de het op één na grootste corso ter
wereld is. Het Lichtenvoordse bloe-
mencorso bestaat al 77 jaar en zet
ieder jaar tienduizenden bezoe-
kers uit heel Nederland en de rest
van Europa aan tot enthousiaste
reacties.

Uit onderzoek is gebleken, dat wie
eenmaal het corso te Lichtenvoorde
bezocht heeft, het jaar daarop terug-
keert. Vele duizenden trouwe bezoe-
kers zullen ook dit jaar op de tweede
zondag van september weer kunnen
genieten van een b(l)oeiend spektakel,
waarvoor bijna twaalf maanden voor-
bereiding noodzakelijk waren.Iedere inwoner van Lichtenvoorde

wordt wel op één of andere manier be-
trokken bij het bloemencorso.De honderdduizenden dahlia’s moe-

ten gekweekt worden en er moeten
adresjes elders in ons land of in Duits-
land gezocht worden waar ook nog en-
kele tienduizenden dahlia’s gepoot
kunnen worden. Daarover moeten

duidelijke en betrouwbare afspraken
worden gemaakt. Dan moeten de wa-
gens worden ontworpen en vervolgens
worden uitgevoerd. Dit alles vergt veel
maanden van voorbereiding en werk.
Organisatoren en Lichtenvoordse be-
volking slagen er nog steeds in om het
corso ieder jaar nog te laten groeien.
Behalve het corso zelf wordt er even-
eens voor een omvangrijk en aantrek-
kelijk voor- en naprogramma gezorgd.
Daardoor krijgt het bloemencorso van
Lichtenvoorde een extra accent. De
corsodag van Lichtenvoorde is dan

ook al diverse malen geloofd, gepre-
zen en bekroond.Het corso wordt ook dit jaar ‘begeleid’

door diverse muziekkorpsen en show-
orkesten. De CorsoKids openen de gro-
te optocht door Lichtenvoorde. Zij krij-
gen deze eervolle plek in de grote stoet
omdat deze jeugdige corsobouwers de
toekomst van dit wereldberoemde
bloemenfestijn in Lichtenvoorde ga-
randeren.
Het voorprogramma met theater, mu-
ziek en kermis begint om 12.00 uur.
De corsostoet start om 14.00 uur.

Dahliacorso van BeltrumHet 126ste Volksfeest van Beltrum begint op 3 september om 14.30 met

het befaamde bloemencorso. Twaalf wagens met honderdduizenden

kleurige dahlia’s trekken door het dorp, dat dan al in feeststemming

begint te raken vanwege het volksfeest.Het corso is een enorm bloemenfeest met als grote attractie dat de wagens

vanaf 18.00 uur in het corsopark aan de Avesterweg van dichtbij bekeken

kunnen worden. De corsowagens staan daar een paar uurtjes te pronk. Alle

details zijn dan goed te bestuderen. Er kan dan eveneens in alle rust nog-

maals genoten worden van deze bloemrijke kunstwerken.

Oldtimers
ploegen

Oldtimertractoren, die de land-
bouwgronden in wedstrijdver-
band gaan ploegen. Op 9 septem-
ber is het vanaf 10.00 uur te bele-
ven aan de Stubbelderweg 3 in
Westendorp.

Deze ploegwedstrijden met oldti-
mers worden voor de vijfde keer ge-
houden. Het terrein heeft een grootte
van 9 hectaren.
Er wordt geploegd in vier catego-
rieën: rondgaand aangebouwd, rond-
gaand getrokken, heen- en weer-
gaand en tweewieltractoren. Een des-
kundige jury beoordeelt de ploegre-
sultaten. Leuk om te zien en te bele-
ven en de sfeer van het echte platte-
land te proeven.

Het Gelderse Hengelo is al vele eeu-
wen het paardendorp van deze re-
gio en zelfs van ons land, want in
vroeger eeuwen kwam men uit
heel Nederland en zelfs vanuit
Duitsland naar de bekende Henge-
lose paardenmarkten.

Van die paardenmarkten is niet veel
meer over, alleen dan misschien de ve-
le cafés, die Hengelo nog telt. Een hal-
ve eeuw geleden waren er dat echter
nog veel meer. Hengelo spreekt echter
op het gebied van paardenkeuringen
nog een geducht woordje mee. Op 26
augustus is er de dag van het Lippiza-
ner-paard. Verder is er op deze dag
naar alle waarschijnlijkheid ook een
keuring van het Dartmoor Pony Stam-
boek op het terrein De Hietmaat aan
de Zelhemseweg. Op 2 september is er
een premiekeuring van het Friesche
Paard.
De twee paardenbeeldjes in Hengelo
tonen de relatie van Hengelo en het
paard duidelijk aan. Die relatie wordt
op zondag 3 september eveneens goed
zichtbaar. Op deze dag houdt de ver-
eniging van het aangespannen paard
In Stap en Draf een klassementsrit.
Deze rit telt mee voor het Nationale
Kampioenschap. De jurering van de
authentieke aanspanningen wordt
verzorgd door de Nationale Vereni-
ging Traditioneel Gerij. Om 9.00 uur
beginnen de juryleden hun werk op

terrein De Hietmaat. Een groot aantal
aanspanningen zal hier om 10.00 uur
starten voor een rit door de mooie om-
geving van Hengelo. Tijdens de och-
tendrit is er om ongeveer 11.15 een
sherry-stop.
Vanaf 12.30 uur verzamelen de aan-
spanningen zich weer op De Hietmaat
voor de middagpauze en de bekend-
making van de prijzen en de juryrap-
porten. Dan kunnen de paarden en
hun koetsen van dichtbij bewonderd
worden. De middagrit vertrekt om
13.15 uur. Om 14.30 uur is er een sher-
ry-stop op het Booltinkplein in Keijen-
borg. Daarna voert de rit weer naar De
Hietmaat, waar de deelnemers om
15.15 uur zullen arriveren.Tijdens de klassementsrit door de om-

gevong van Hengelo wordt er op De
Hietmaat een wedstrijd gehouden
voor Dressuur en Vaardigheid. Het
paard staat op 3 september in Hengelo
weer helemaal op de voorgrond.

AANSPANNINGEN EN MOOI GERIJ
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Kunst op IJsselkade en festival op ’s-GravenhofZutphen bruist in het laatste week-
einde van augustus. Er is volop
kunst op de IJsselkade op 27 augus-
tus en gedurende dat hele weekein-
de is er een festival rond het ‘s-Gra-
venhof. Een festival met veel mu-
ziek en theater.

Op de zondag 27 augustus is dit een
mooie combinatie met de Kunst op de
IJsselkade, die de Rotary Club Zutphen
dan voor de veertiende keer organi-
seert. Meer dan tachtig kunstenaars
tonen hun werken in het schilderach-

tige decor van statige kade en roman-
tische IJssel.

Veel vormen van kunstige creativiteit
komen op deze dag op de IJsselkade
‘aan de orde’. En duizenden mensen
komen er jaarlijks van genieten. De
sfeer en gezelligheid van het kuieren
langs de kraampjes en de gesprekjes
met de kunstenaars zijn heel apart.

Daarbij is er voldoende mogelijkheid
om even te zitten, te genieten en alles
te laten inwerken.

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

Nieuwstad 30, 
7251 AH Vorden

Tel. (0575) 55 10 10
Fax (0575) 55 10 86

E-mail: info@contact.nl

Weeversdrukkerij

ADVERTEREN
IN DE

ACHTERHOEK?

De Achterhoek Vakantiekrant
wordt gratis verspreid via 400
afhaalpunten in de Achterhoek
zoals alle VVV’s, hotels,
bungalowparken, campings,
restaurants en attractieparken
en verschijnt 9x in de periode
van 1 april t/m 31 oktober.

Informatie?

avk@weevers.nl

Zaterdag 17 maart bij 

Mentink in Ruurlo

Gezellige dansavond 

met live muziek

(ook voor mensen die graag

een dansje willen maken)

Entree : € 7,00 pp incl.hapjes

Allene Uut

Opgave en info: Mia Scheers, tel. 0573 – 471978
Theo Besselink, tel. 0544 – 487411 na 18.00 uur.

Tevens 1e paasdag 

Groots Diner Dansant

(voor alleenstaanden)

Aanvang 17.00 uur/zaal

geopend 16.00 uur

Kosten € 27,50 pp

www.weulenkranenbarg.nl

Getrommelde stenen
div. afmetingen en kleuren

€ 11,95
/m2

OPRUIMING RESTANTPARTIJEN

Vanaf € 5,-/m2

Dé specialist in:
• Sierbestrating • Tuinhout • Tuinhuisjes
• Bielzen • Natuursteen • Tuinverlichting
Showtuin altijd geopend!

Ons adres: Ruurloseweg 45a Vorden
Tel. (0575) 55 12 17

Voluit leven, voluit werken,
levenskunstenaar zijn.

Je bent meer dan de beelden en verhalen, 
waar je dagelijkse leven door bepaald wordt. 
Je ware aard is stralend en vrij. 
Hoe je geschiedenis er ook uitziet, 
het is altijd mogelijk hier contact mee te maken. 

Als Zijnsgeoriënteerd begeleider herinner ik je aan 
dat andere aspect van jezelf, je spirituele dimensie. 
Je leert om die te hulp te roepen bij het ontrafelen 
van je verhalen. Ik biedt naast individuele begeleiding
ook relatiebegeleiding aan.

Lucie Bartel coaching, begeleiding, training
w w w . l b a r t e l . n l 0575 556539
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Een Herwers Occasion is gegarandeerd goed!

Want bij Herwers worden alle gebruikte auto’s

vooraf streng gecontroleerd op kwaliteit, 

veiligheid en betrouwbaarheid. Een uitgebreid

assortiment betrouwbare occasions van diverse

merken, in vele uitvoeringen en in betaalbare

prijsklassen. Kortom, een Herwers Occasion staat

garant voor vele kilometers rijplezier tegen

betaalbare prijzen.

● Ruime keuze

● Vele merken

● Diverse prijsklassen w w w. h e r w e r s . n l

Een greep uit ons uitgebreide assortiment occasions:

“Een veilig gevoel zo’n

Herwers Occasion”

TOT € 5.000
Nissan Micra 1.3 Sri
3drs, zwart, nov-98, 145000 km 

€ 4.750,00 
Nissan Almera 1.6 SLX
4drs, AC, blauw, mei-98, 62300 km

€ 4.995,00 
Ford Escort 1.8 Business Edition
3drs, , zwart, jan-98, 107500 km

€ 4.995,00 
Honda Civic 1.4i Ascot AUTOMAAT
5drs, , zwart, nov-96, 66000 km

€ 4.495,00 
Nissan Primera 1.6 LX
4drs, AC, rood, mei-94, 147700 km

€ 2.750,00 
Nissan Primera 2.0 GX
5drs, AC, blauw, nov-98, 134200 km

€ 4.750,00 
Nissan Primera 2.0 GX
4drs, AC, rood, mrt-98, 149000 km

€ 4.950,00 

€5.000 TOT €10.000
Nissan Micra 1.0 Clair
3drs, zwart, dec-02, 25850 km

€ 7.950,00 
Nissan Micra 1.2 Acenta
5drs, blauw, mrt-03, 56000 km

€ 9.950,00
Ford Ka 1.3 Corneille
3drs, AC, blauw, jun-02, 52569 km

€ 7.950,00
Kia Mentor 1.6 LS
4drs, AC, Groen, dec-02, 39288 km

€ 8.950,00

Peugeot 206 1.4 Gentry AUTOMAAT
5drs, AC, grijs, jan-02 39300 km

€ 9.995,00
Nissan Almera Tino 2.0
Amb. AUTOMAAT, MPV, AC, grijs, mei-01,
153852 km

€ 9.950,00
Renault Scenic1.4 16V RXE
MPV, AC, blauw, nov-99, 77000 km

€ 9.800,00
Renault Megane 1.6 16v Auth. Comfort
SW, AC, blauw, jun-02, 76000 km

€ 9.950,00
Nissan Almera Tino 1.8 Comfort
MPV, AC, blauw, feb-01, 132000 km

€ 9.995,00

VANAF €10.000
BMW 318i Executive
4drs, ACC, zilver, mrt-99, 105000 km

€ 12.950,00
BMW Z 3 Roadster 1.8
2drs, , groen, apr-97, 111000 km

€ 11.995,00
Volkswagen Golf 2.0 85KW Comfortline
SW, AC, grijs, jun-02, 117200 km

€ 11.950,00

Alfa 156 Sportwagon 1.6 Progression
5drs, ACC, grijs , jan-03, 56370 km

€ 15.950,00
Citroên C3 1.4 Hdi Ligne Ambience
5drs, ACC, grijs, mei-04, 70500 km

€ 15.750,00
Mazda 2 Premiere 1.4
5drs, AC, blauw, okt-03, 53000 km

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

€ 12.950,00
Hyundai Tucson 2.0 Dynamic
SUV, AC, grijs, mrt-06, 16000 km
verwacht € 22.950,00

Opel Astra 1.6 Enjoy AUTOMAAT
5drs, AC, grijs, okt-02, 58000 km

€ 11.500,00  
Opel Meriva 1.6 16v Cosmo
5drs, AC, blauw, apr-06, 11000 km
verwacht € 18.750,00

KIJK VOOR ONS KOMPLETE OCCASION-
AANBOD OP WWW.HERWERS.NL

Kiezers 
bedankt 
Ria Aartsen

Aardappelen-, groente- en  fruitboerderij
Kaas-, zuivel- en streekproducten

Garritsen
Kruisbrinkseweg 7 Toldijk 
Telefoon 0575 - 45 13 61
WWW.AGFGARRITSEN.NL

Let op! Woensdagmiddag gesloten
Op de rotonde in Toldijk richting Steenderen na 200 meter links.

We gaan al 25 jaar voor kwaliteit !!!

AANBIEDINGEN deze week

Handperen kilo 0.49
Sinaasappelen 20 voor 1.99

Sla + Komkommer samen 0.99
Div. Pootaardappelen - Sla/Koolplanten

KADOTIP: Streekproducten pakketten
v.a. diverse prijzen • • • verse tulpen

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.

Deze week bij uw Edah Lekker en Laag 
in Hengelo

* AARDAPPELSCHIJFJES
zak à 450 gram € 0.69

* BEENHAMMETJE
per stuk slechts € 3.99

* Kilo BANANEN € 0.89
* Opruiming magazijnvoorraad WIJN

5000 à 6000 flessen, 
div. soorten nu slechts: € 2.49


