
Dinsdag 20 maart 2007
41e jaargang no. 2

‘Even in de agenda kijken. Kom maar
langs, ik heb vandaag huishoudelijke
dienst en dan kan ik mij best even vrij
maken’, zo zegt de 71-jarige Arie Wul-
link lachend. Komend weekend wordt
hij tijdens het voorjaarsconcert van
‘Sursum Corda’ gehuldigd vanwege
het feit dat hij al 60 jaar actief lid is
van deze vereniging. Een muzikaal le-
ven dat al op jeugdige leeftijd begon
en dat, zoals het er nu naar uitziet bij
leven en gezondheid, nog een aantal
jaren zal voortduren. Arie heeft name-
lijk nog maar sinds kort een nieuw in-
strument (euphonium) gekregen en
naar verluidt heeft dit instrument een
levensduur van wel 35 jaren!! Terwijl
echtgenote Jo (zijn grootste fan) zorgt
voor koffie en koek, vertelt Arie Wul-
link over zijn grote liefde: muziek ma-
ken.

Arie: ‘Ik was 12 jaar toen ik voor het
eerst met Sursum Corda in aanraking
kwam. Mijn broer Gerrit was al lid en
adviseerde mij om een keertje mee te
gaan. De repetitieavonden vonden in
die tijd op de zaterdagavond plaats in
het voormalige gebouw ‘Irene’ aan het
Hoge. De vader van Johan Boerstoel
was daar conciërge. Als er gerepeteerd
moest worden, stookte hij in de win-
termaanden eerst de kachel flink op,
zodat wij onze handen konden war-
men, met koude handen kon je na-
tuurlijk ook niet spelen. Op de eerste
avond kreeg ik van dirigent Gerritsen
een althoorn. ‘Probeer thuis maar om
er geluid uit te krijgen. Dan hoor ik bij
de volgende repetitie wel of het gelukt
is’, zo zei Gerritsen er bij.

En ik moet zeggen, het ging van het be-
gin af aan van een ‘leien dakje’, ik had
het al vrij snel in de smiezen. Twee jaar

later kreeg ik een trompet en mocht ik
op Hemelvaartsdag 1948 voor de eerste
keer mee naar een concert. Een open-
lucht concert in Gorssel. Wat was ik ze-
nuwachtig van te voren. Toch had ik
blijkbaar goed gespeeld, want de diri-
gent gaf mij na afloop een schouder-
klopje met de woorden ‘ie hebt een
goeie partij gebloazen’. Ik was natuur-
lijk best wel trots op zo’ n compli-
ment’, zo blikt Arie terug. De trompet
bleef in eerste instantie (36 jaar lang)
zijn lievelingsinstrument. Arie speelde
niet alleen in het harmonieorkest dap-
per zijn partijtje mee, ook solo of spe-
len met een kleine groep muzikanten
tijdens trouwerijen, begrafenissen,
kerkdiensten, e.d.; op Arie kon altijd
een beroep worden gedaan!

Arie Wullink kan zich nog altijd een
muziekdag in Goor helder voor de
geest halen. Ik speelde daar de gehele
dag op de euphonium, samen met een
Engelsman Steven Mead. We konden
geen woord met elkaar praten, qua
muziek geen enkel probleem, die
‘taal’ ging hartstikke goed. Wat kon
die Steven spelen zeg, de koude rillin-
gen liepen voortdurend over mijn
rug’. Na de trompet stapte Arie Wul-
link over op de euphonium, een soort
bariton. Eerst wat aarzelend, maar la-
ter ging hij het erg leuk vinden. Ik was
met de trompet namelijk gewend om
met drie ventielen te spelen, de bari-
ton heeft vier ventielen, dus moest ik
ook de pink gebruiken. Eerst even
wennen, daarna ging het perfect’, zo
zegt Arie Wullink. ‘De muziek heeft
mij altijd gestimuleerd om ook met te-
genslagen om te gaan.

Ik wilde vroeger bouwkundig teke-
naar worden. Dat ging helaas vanwege

een ongeval in militaire dienst niet
door. Ik moest mijn rechteroog mis-
sen, ik heb toen maandenlang in het
ziekenhuis gelegen. Gelukkig deed dat
geen afbreuk op het (destijds) trompet
spelen. Mijn goede linkeroog heeft
zich namelijk heel sterk ontwikkeld,
waardoor ik bij het lezen van de no-
ten, geen problemen ondervond’, zo
zegt Arie Wullink. Terugkijkend op 60
jaar muziek spelen noemt hij de naam
van dirigent Gerard Roerdinkholder. 

‘Van hem heb ik heel veel geleerd,
trouwens momenteel heeft Sursum
Corda in de persoon van Jacob Jansen
ook een goede dirigent’, zo zegt hij.
Het maken van muziek is voor Arie
een super manier om zich te ontspan-
nen. ‘Je kunt heerlijk alle zorgen van
je ‘afblazen’, zo zegt hij.

Tussen al die leuke momenten in een
zestig jaar muzikaal leven, één diep
tragische gebeurtenis. Arie: De datum
vrijdag 25 augustus 2006, blijft voor al-
tijd in mijn geheugen gegrift, het over-
lijden van Wim Wichers en ons ach-
ternichtje Sophie Wullink. Toen heb
ik overwogen en ook een aantal colle-
ga’ s, we stoppen ermee. Uiteindelijk
blij dat ik het toch niet heb gedaan. 

Ik heb het gevoel dat juist door dit
dieptepunt, de saamhorigheid onder
de leden van Sursum Corda, alleen
maar groter is geworden. De leden zijn
nog dichter naar elkaar toegegroeid,
het is een hechte club geworden’, zo
zegt Arie Wullink. Echtgenote Jo heeft
hem altijd gelnspireerd, ook al vond
zij het wel eens jammer dat Arie heel
vaak op Koninginnedag moest spelen.
‘Ik heb daar trouwens geen moeite
mee gehad hoor’, zo zegt ze. Hun bei-

'Een leven zonder muziek is nauwelijks voor te stellen'

Arie Wullink 60 jaar muzikant bij 'Sursum Corda'

Arie Wullink
De rijbewijskeuring voor 70 plussers,
die samen met de ouderenbonden An-
bo, Unie KBO en PCOB uit Lochem,
Ruurlo, Zutphen en Warnsveld wordt
georganiseerd blijkt een succes (355
personen). Het bestuur is er trots op
dat ze de leden het afgelopen jaar de
gelegenheid heeft kunnen bieden een

collectieve verzekering bij zorgverze-
keraar Menzis af te sluiten.Eenzaam-
heid onder alleen staande ouderen is
een veel voorkomend verschijnsel. Bij
Anbo Vorden besteden zeven perso-
nen het gehele jaar door aandacht aan
deze mannen en vrouwen. Klootschie-
ten is bij de afdeling een favoriete be-
zigheid. Wekelijks doen er circa 30
personen aan mee. Volgende maand
wordt bovendien een klootschiet- toer-
nooi georganiseerd waaraan veel
teams uit Gelderse en Overijsselse dor-
pen en steden zullen meedoen. Vanaf
mei tot en met oktober organiseert de
fietscommissie weer een aantal korte
en lange fietstochten.

Anbo Vorden blijft groeien
De Anbo afdeling behoort met 436
leden zo langzamerhand tot één
van de grootste verenigingen in
Vorden. De leeftijdscategorie 65-74
jaar spant met 195 leden de kroon.
De leeftijdsgroep 75-84 jaar telt 174
leden. In totaal zijn er 250 vrouwen
en186 mannen lid van de Anbo.

Bij de bestuursverkiezing is Ria Tijs-
sen- Taken aftredend en stelt zich
weer herkiesbaar. Inge Regelink is niet
meer herkiesbaar. Het bestuur stelt

voor om in haar plaats Gerben Kleine
Haar te benoemen. 

Na het huishoudelijke gedeelte zal
Rien Overvelde vertellen over de histo-
rische rol die Ludger destijds in deze
omgeving vervulde. 

De aanvang is 20.00 uur.

Ledenvergadering Dorpsbelang
Dorpsbelang Wichmond- Vierak-
ker houdt dinsdag 27 maart in het
Ludgerusgebouw in Vierakker een
ledenvergadering.

der zonen Gerard en Hans zijn geen
muzikant. Van de kleinkinderen Lot-
te, Bas en Milo is het nog afwachten,
hoewel tot groot plezier van oma Jo en
opa Arie, kleindochter Lotte inmid-
dels actief lid is van de majorettes van
Sursum Corda. Wanneer Arie Wullink
geen muziek maakt, is hij in zijn tuin
te vinden, of gaat hij wandelen of fiet-
sen met zijn echtgenote Jo.

allesvan.nl
vanuit uw regio, voor uw regio

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



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

� 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.

� Kent u de cm-vreters
van herbalife al? In een
mum van tijd kledingmaten
minder. Nieske Pohlmann
(06) 54 32 66 69 / (0314) 64
13 09.

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

� 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

� 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.

� Workshops in schilderen,
tuinontwerp, sieraden en
absracte menselijke beelden
maken, tel. (0573) 45 21 57.
Zie www.wilghenhoeve.nl

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

� Een weekje zorgeloos
lentewandelen met Gea
Voettochten in prachtig en
mysterieus Tsjech. Nat. Park,
hp € 275 op 28-04 en 26-05.
Info tel. (0575) 45 17 18 of
(06) 29 24 46 98. 
www.voettochten.net

� 24 maart Landsdorp
String Trio in Orangerie
Ruurlo. Aanvang 20.15 uur.
Entrée € 10,–. Kaartverkoop
vanaf 19.00 u. aan de zaal.
www.kunstkringruurlo.nl

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

� Te huur paashaaskos-
tuums. DS Design. Molen-
kolkweg 33, Steenderen.
(0575) 45 20 01.

� Nette hulp biedt zich aan
voor 4 uurtjes in de 2 weken.
Reacties onder nr. 2-1,
Weekblad Contact, Postbus
22, 7250 AA Vorden.

� Landelijke Kunst10daag-
se het thema is ZIN. Galerie
M 22738 foto's van Bert
Teunissen 23-3 t/m 1-4
gratis toegang 13.30 – 17.00.
1 april 14.00-17.00 u Bert
signeert zijn boek.
Inschrijven à € 5.00 p.p:
23 maart 20.00 uur filosoof
Piet Buunk. 25 maart 20.00
uur Joep Scholten verha-
len. 31 maart 20.00 uur Roe-
lof Siegers, met zinnige en
onzinnige zaken uit de kunst-
geschiedenis.

� Hulp in de tuin gevraagd,
1/2 dag per week, ongeacht
welke dag. tel. 061550317.

� Te koop: Pootaardappe-
len Anijs, Parel, Surprise en
Bildstar. (0575) 44 15 34. H.
Jansen, Okhorstweg 9, Wich-
mond. Liefst op zaterdag.

� Wilt u uw oud ijzer kwijt?
Bel Frits Peppelinkhausen,
tel. (0575) 55 29 16, b.g.g.
(06) 51 60 15 16.

� Te Huur vrijstaande
woonruimte in buitengebied
Zelhem, max. 2 personen,
min. 1 jaar te huren. info 06-
46257876 (na. 17.00 uur).

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

Nordic Walking cursus 
voor beginners

vertrek v.a. kasteel Ruurlo

1e les zaterdag 31 maart 
9.00-10.30 uur

6 lessen voor € 65,00
Inl. tel: 

Gerlande Gude
tel. (0573) 45 33 54

Dagmenu’s
21 t/m 27 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 21 maart
Champignonsoep / 1/2 haantje met frieten, rauwkostsalade en
appelmoes

Donderdag 22 maart 
Wiener Zwiebelrostbraten met aardappelen en groente / Huis-
gemaakte bavarois

Vrijdag 23 maart
Mosterdsoep / visspies met knoflooksaus, rijst en groente

Zaterdag 24 maart (alleen afhalen)
Cordon Bleu met ham en kaas, frieten en rauwkostsalade
/ Parfait met slagroom

Maandag 26 maart
Gesloten

Dinsdag 27 maart
Wiener schnitzel met frieten en rauwkostsalade / 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 eraan
we zetten de bloemetjes
buiten

VLAAI V/D WEEK

Appelkruimelvlaai
6-8 pers € 6,25

DINSDAG = BROODDAG

3 fijn volkoren € 4,25
WEEKEND-KNALLERS

Cremehoorntjes 
gevuld met hazelnootcreme

5 st. € 2,50
Reurls geluk 

donker krentenbrood met noten en rozijnen

€ 2,99

Hervormde kerk Vorden
Zondag 25 maart 10.00 uur ds. J. Kool

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 25 maart 10.00 uur ds. D. Westerneng 19.00 uur
Uitvoering Koralen Matthaus

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 25 maart 10.00 uur ds. R.A. van Oosten, Warnsveld

R.K. Kerk Vorden
Zondag 25 maart 10.00uur pastor E. Wassink mmv Cante-
mus Domino Eucharistie- en boete-viering

R.K. Kerk Vierakker
Zaterdag 24 maart 17.00 uur Eucharistieviering herenkoor
Zondag 25 maart10.00 uur woord- en communieviering,
dameskoor

Tandarts
24/25 maart J.J. de Kruif Vorden tel 0575 55 33 72. Tussen
17.00 uur ’s middags en 08.00 uur de volgende ochtend, in
de weekenden en op feestdagen: tel. (0900) 200 9000.

Regionale Huisartsenpost  te Zutphen.
U krijgt waar mogelijk een telefonisch advies van de 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



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

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

Dolblij, gelukkig en super trots zijn wij met de
geboorte van onze zoon

Sten
Hij is geboren op 12 maart 2007 om 07.35 uur,
weegt 3540 gram en is 54 cm lang. 

De trotse ouders zijn:
Marthijn Jansen en
Monique Jansen-Harmsen

Hoetinkhof 121, 7251 WJ Vorden.

Wilt u ons wonder komen bekijken, bel dan even.
Telefoon (0575) 54 16 12

GRAFSTEENSPECIALIST

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

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

Uw uitvaart in vertrouwde handen!

Wij verzorgen uitvaarten

met de aandacht die een uitvaart verdient

ongeacht waar u woont 

of verzekerd bent!

Tel. 0575 - 45 20 20

Dag en nacht bereikbaar

Uw uitvaartleiders:

J. Eppink        A. Ruiterkamp

Steenderen         Almen

website: www.eppinkruiterkamp.nl

e-mail: uitvaart@eppinkruiterkamp.nl

Bronkhorsterweg 1
a
, 7221 AA Steenderen

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

Gebr. kiprollade
en boterhamworst

2 x 100 gram € 2.19

Special

Pollo pesto 100 gram € 1.60

Kookidee

Kipfilet
4 enkele € 3.98

Keurslagerkoopje

Varkensoesters
4 stuks € 5.50

Maaltijdidee

Lasagne 500 gram € 3.98

Nee hoor, dat hoeft niet meer, want iedere varkensoester is even dik.
Van ons mag u net dat beetje extra verwachten. 

Zeker als het gaat om de juiste dikte van het vlees. 
Eerlijk verdeeld aan tafel en wel zo gemakkelijk bij het bakken. 

Ga naar www.keurslager.nl voor bijpassende recepten.

“Mag het ietsje
meer zijn?”

Geboren om voor altijd lief te hebben!

Dolblij en gelukkig zijn wij met de geboorte
van onze zoon

Thijmen
Hubertus Hendrikus Martinus

Thijmen is geboren op 11 maart 2007 
en weegt 3055 gram.

Ronny Blom & 
Annemieke Eggink

Ien Dalessingel 6
7207 LK Zutphen
Tel. 0575 - 47 71 45

Voor bezoek graag even bellen.

Uw warme belangstelling en de vele blijken van
medeleven die wij van u mochten ontvangen na het
plotselinge overlijden van onze lieve moeder en
oma

Hermien 
Broekgaarden - Brinkerhof

hebben ons heel erg goed gedaan.
Hiervoor onze oprechte dank.

Kinderen en kleinkinderen

Vorden, maart 2007

Doodgaan is niet zo erg
kan zelfs bevrijdend zijn.
Afscheid nemen van allen
die je liefhebben,
dat doet pijn.

Bedroefd, maar dankbaar voor alles wat zij voor
ons heeft betekend, delen wij u mede dat na een
periode van afnemende gezondheid, toch nog
onverwacht van ons is heengegaan, mijn lieve
vrouw, onze lieve moeder en trotse oma

Hinderkien Klaassen-Harmsen
Hennie

* Vorden, † Apeldoorn, 
17 oktober 1941 4 maart 2007

Jan Klaassen

Jan en Sandra
Henk en Majorie
Albert en Astrid
Gert Jan en Hennie
Leo en Irene
en alle kleinkinderen

Damhertstraat 50
7315 GE Apeldoorn

De afscheidsplechtigheid heeft reeds plaatsgevon-
den.

Afslanken/
Aankomen

gratis
begeleiding

Info: Annie Haaring
Tel. (0575) 467 381

K a p s a l o n :
Knippen dames en heren
Kleuren
Permanenten
Feestkapsels enz.

S c h o o n h e i d s s a l o n :
Gelaatsbehandelingen dames en heren 
Maria Galland huidverzorging
Flitslamp ontharing
Feest make-up enz.

Dorpsstraat 30
7251 BC Vorden
Tel. 0575 551423

D E  K R A N T  D I E  U  K E N T

vraagt

BEZORGER/STER
Eventueel met auto

voor

VORDEN
Omgeving:

Warkenseweg, Gazoorweg, Zelstweg, Industrieweg, 
Wilmerinkweg, Joostinkweg, Nijverheidstraat, Kerkhoflaan,

Ambachtsweg, Almenseweg, Heijendaalseweg, O. Zutphenseweg.
(ca. 43 kranten)

Voor het bezorgen van kranten bij abonnees in deze 
omgeving ontvang je:

CA. 225 euro (f 440,-) per maand
(excl. bijlagen)

Kandidaat-bezorgers dienen zich bij aanmelding te legitimeren
(excl. gratis krant + regenkleding / winter- + vakantievergoeding / bonus en trouwheidspremies).

INLICHTINGEN:
(0575) 55 19 69 of (0570) 68 64 29

www.contact.nl

Nu ook op internet!

Dus kijk snel op

WEEKBLAD



ZATERDAG 31 MAART
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Kaarten: v.verkoop € 12,50 a/d zaal € 15,00
v.verkoopadressen: Witkamp Laren,

haarsalon Figaro Lochem,
of bel 0573-401210

Kaarten: v.verkoop € 12,50 a/d zaal € 15,00
v.verkoopadressen: Witkamp Laren, 

haarsalon Figaro Lochem,
of bel 0573-401210

Zaal open 21:00 UURZaal open 21:00 UUR

Jan SmitJan Smit
M.M.V:

MELLOW SHOWBAND
M.M.V: 

MELLOW SHOWBAND

KOOP NU KAARTEN!! VOL=VOLKOOP NU KAARTEN!! VOL=VOL

BIER, WIJN EN FRISDRANKEN
DEZE AVOND VOOR MAAR 1 EURO!!!

BIER, WIJN EN FRISDRANKEN 
DEZE AVOND VOOR MAAR 1 EURO!!!

OR PU A !R !TYE
OR  PU A !R ! TYE

PRESENTEERTPRESENTEERT

LIVE IN DE BALUSTRADE ZAAL:

THE UNDERGROUND:
DANCE-TRANCE EN R&B

THE UNDERGROUND:
DANCE-TRANCE EN R&B

FEESTEN !FEESTEN !:
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PERFECT
SHOWBAND
PERFECT
SHOWBAND

HET IS WEER FEEST BIJ WITKAMP...HET IS WEER FEEST BIJ WITKAMP...

Pikeursbaan 16
7411 GV Deventer
www.pikeurmakelaars.nl

Compleet gerenoveerd 3-kamerappartement in het 
centrum van Vorden. Speelse indeling over 2 woonlagen
met berging en eigen parkeerplaats! 

Koopsom: € 199.000,- v.o.n.
Voor meer info: www.pleinzicht.nl of bel met
Pikeur Makelaars: 0573 - 281122

VORDEN - KERKSTRAAT 11

Wij hebben inmiddels onze
“draai” gevonden aan de

Gelderhorst 1 te Zutphen.
Hierbij nodigen wij u uit om

ons nieuwe bedrijfspand te
komen bezichtigen onder het

genot van het “bekende”
drankje en hapje.

Open HuisOpen Huis
(voor relaties, bekenden en verdere belangstellenden)

DONDERDAG 22 MAART 15:00 - 22:00 UUR

Gedeelte full- en parttime medewerkers.

Indien wij u mogen begroeten, dan gaarne even bericht:
E-mail: deruif@planet.nl Telefonisch: (0575) 51 19 22

Erica en Cor ten Barge

Weeversdrukkerij

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

Uitgave
De Achterhoek Vakantiekrant is een uitgave

van Drukkerij Weevers in samenwerking 

met het Achterhoeks Bureau voor Toerisme. 
De krant bevat de complete VVV-agenda en

bovendien allerlei informatieve artikelen

over bezienswaardigheden en evenementen

in de Achterhoek.

De agenda is overigens ook te vinden op de

aan het produkt gekoppelde internetsite:

www.achterhoekagenda.nl

Verspreiding
De Achterhoek Vakantiekrant wordt

gratis verspreid via 400 afhaalpunten in

de Achterhoek zoals alle VVV’s, hotels,

bungalowparken, campings, restaurants

en attractieparken.

Vakantiekrant

Tarieven en informatie seizoen 2007

Tarieven en informatie seizoen 2007

Er is ook een informatie-folder beschikbaar:Uitgave De Achterhoek Vakantiekrant is een uitgave van Drukkerij Weevers

in samenwerking  met het Achterhoeks Bureau voor Toerisme. 

De krant bevat de complete VVV-agenda en bovendien allerlei

informatieve artikelen over bezienswaardigheden en evenementen in

de Achterhoek.

De agenda is overigens ook te vinden op de aan het produkt

gekoppelde internetsite: www.achterhoekagenda.nl

Verspreiding De Achterhoek Vakantiekrant wordt gratis verspreid via 400

afhaalpunten in de Achterhoek zoals alle VVV’s, hotels,

bungalowparken, campings, restaurants en attractieparken.

Voor aanlevering persberichten:

Berichten via de plaatselijke VVV of Achterhoeks Bureau voor

Toerisme, Postbus 4106, 7200 BC Zutphen, tel. (0575) 51 93 30, 

e-mail: persberichten@vvvachterhoek.nl 

Adverteren Voor informatie over advertentiemogelijkheden:

Drukkerij Weevers, tel. (0575) 55 10 10, 

e-mail: avk@weevers.nl

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

WEEKBLAD

Dus kijk snel op

Nu 

ook op

internet!

www.contact.nl

Dinsdag 21 november 2006
68e jaargang no. 37

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.

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

Dinsdag 21 november 2006
68e jaargang no. 37

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
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berichten is niet toegestaan
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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.
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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.
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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
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Heeft U ook alweer de voorjaarskriebels. Lekker alles opruimen, de zo-
merkleren weer te voorschijn. En dan denkt U al die overbodige dingen
kunnen weer naar Roemenie. Maar daar zit nu net het probleem. Door de
veranderde wetgeving in Roemenie is het niet meer mogelijk dat wij alles
wegsturen.

Bovendien is het vervoer ondanks het feit dat wij regelmatig een  gratis
vracht krijgen van de heer Ton Eikelenboom verder is het erg duur. Dit be-
tekend dat wij alleen nog erg goede spullen naar Roemenie versturen. Bo-
vendien versturen wij nu het meeste op aanvraag, dit betekent dat als
men behoefte heeft aan bepaalde artikelen wij hier op zoek gaan of wij
die kunnen leveren. 

Ook met grote zaken zoals bv. Ziekenhuisbedden plegen we altijd overleg
met Roemenie, ook wordt dan een kleine vergoeding gevraagd, dit om te
voorkomen dat goederen ongebruikt eindeloos in een opslag staan. Een
bijkomend probleem is dat de veranderde inzameling van grof vuil er
word in de Gemeente Hengelo niet alles meer meegenomen door de Stich-
ting Aktief wij ook moeten gaan betalen voor spullen die overtollig zijn. 

Dit betekend dat wij geld wat wij van U hebben gekregen voor Roemenie
zouden moeten gaan gebruiken om vuil op te laten halen. Dit willen wij
niet, daarom het volgende verzoek: Breng alleen kleding, graag schoon,
linnengoed en dekens, verder incontinentiemateriaal, verbandmiddelen
en wol. Deze zaken kunnen wij altijd gebruiken. Voor andere zaken
neemt U het beste contact op met een van de mensen van de COEH die U
hieronder in het kader aantreft. Dus zet U alstublieft geen zaken zomaar
op de Beijerinkdijk of bij Drukkerij Weevers neer, het is jammer als wij
voor niets onkosten moeten maken.

Wij wensen U veel opruimplezier en hopen dat U weer meehelpt mensen
in Roemenie een steuntje in de rug te geven. Dit kan natuurlijk ook altijd
met een financiele bijdrage zie daar voor onderstaand ons rekening
nummer.
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Een veurjaorsmorgen en alles fluit
en is drok met nusselen. De boern
verlangt veural naor dreuge dage.
Het is nog te nat umme de weie of
het land op te gaon. Vogels en pad-
den en kikkers die hebt er gin last
van. De vruchtbeume wat te rap
met bleuien? Nachtvors kan vulle
bedarven. Gerrie, de morgenkrante
onder de neuze, is bliej dat de be-
zorger al zo vrog op pad is. Wat leu
meent dat de gewone dagblade
zult oetstarven, ter wille van de
computer? Dat geet veur Gerrie
neet op.
Zo uut ’t bedde met ne boterham
en een glas thee, heerlijk, umme
op gang te kommen en daorbiej is
de krante onmisbaor. Vulle narig-
heid in de krante. In Hengel, dat
drama en een paar dage later nog
argens anders. Ze mosten er neet
zo vulle andacht an geven. Het
brengt de mensen die labiel bunt
op verkeerde gedachten. Het liekt
wal besmettelijk. Net zo met d’n
trammelant in Utrecht. Reltoeris-
me, een niej woord, grote lummels
die zik verveeld?. Dat is niks niejs.
Allenig, ze zit er onmiddellijk boa-
ven op, ze wilt mekaar oavertreffen
met allerlei commentaar. Zo geet
dat ok in de grote wereld. Dat ze in
Engeland no nog een besluut nam-
men umme alsnog atoom onder-

zee schepe te maken? Neet te geleu-
ven. Dat zal dik tien jaor gaon du-
ren veurdat die krenge gaot varen,
maor toch? Waor bunt ze dan toch
bange veur? En de Russen en de
Cinezen wilt ok vulle mear geld
uutgeven veur waopens. Geld weg-
gooien! Die bunt gewoon te weel-
derig de laatse jaorn. Grootsigheid,
met willen doon met de grote jon-
ges in de wereld. An die grootsig-
heid geet Amerika nog kapot. Im-
mer mear milliarden veur defensie
en in het eigen land immer mear
arme drommels. Och laot wiej ge-
woon biej het Bronckhorst niejs
blieven. Ze wilt 1100 woningen ga-
on bouwen en volgens de wethol-
der komt er al 400 klaor. De jongste
en de oldste burgers mot an hun
trekken kommen. Die woning lief-
hebbers mot de meeste andacht
kriegen is de bedoeling. Grote fo-
to’s in de krante wat ze gaot afbrek-
ken en tegelieke wat ze wear wilt
bouwen. Die getallen bunt prach-
tig. Het geet natuurlijk wal oaver
onze hele gemeente Bronckhorst.
En dan klinkt het al rap heel
groots. Op zich een goed streven,
afbrekken en wear opbouwen. Lang
onbewoond laoten staon, is vrao-
gen umme problemen. Dat is good
te zene in Hummel biej de olde aer-
pel fabriek. Dat trekt as een mag-

neet allerhande vrumde snoes-
hanen en warkschuwe lummels
an. Een old versken kump boaven.
“Het zal je kind maar wezen“. Soms
uut de beste gezinnen afkomstig.
De olders kregen d’r letterlijk piene
van in ’n boek en durven zik in de
eigen gemeenschap amper nog te
laoten zeen van schaamte. Vake
een jaor of wat later, de wilde jaorn
veurbiej, kump dan alles nog op
zien peutjes terechte. Een ander
verhaal. Net verkiezingen gehad en
47 bestuurders gaot er weg uut de
Staten van Gelderland. Daor hoof
wie gin meelij met te hebben. Het
is maor een bijbaantjen!! Neet
slecht betaald trouwens. “Gelder-
land heeft als rijkste provincie al
heel lang een wachtgeld regeling
voor Gedeputeerden en Statenle-
den“. Dat schrif de krante. Dat is
dan toch mooi dat wie de riekste
bunt van al de andere provincies.
Ze hebt wel geprobeert umme dat
royale wachtgeld te versoberen ma-
or dat is neet gelukt. Ho of dat alle-
maol geet in ons Bronckhorst? Nog
niks van kunnen leazen. Ze wilt no
duftig an de gange met het plan-
nen maken veur het nieje gemeen-
te huus in Hengel. Ze hebt de Baron
nog neet gevraogd wat hij d’r van
dech. Maor rustig afwachten.

De Baron van Bronckhorst

Het voorjaar staat natuurlijk als van-
ouds bekend om de prachtige uitlo-
pende natuur. Zeker dit voorjaar is het
al vroeg van start gegaan, wat resul-
teert in grote knoppen en kleine bla-
deren aan de struiken en bomen. Ook
de dieren hebben het voorjaar in hun
bol, de lammetjes dartelen in de wei
en geitjes huppelen rond. Nieuw dit
jaar zijn de jonge kalfjes die vanuit
hun hok vrij de wei in kunnen lopen.
In de schuur zijn er onder andere jon-
ge konijntjes en een zeug met jonge
biggetjes te bewonderen, tegenwoor-
dig echt een uitzondering dit op deze
authentieke manier te bezichtigen!

Speciaal voor deze feestelijke opening
zijn er specialisten op uiteenlopende
gebieden uitgenodigd om demonstra-
ties en voorlichting te geven om wat

meer te weten te komen over het leven
op een boerderij. Een ieder die geïnte-

resseerd is in oude landbouwmachi-
nes en gereedschappen kan vanaf he-
den zijn hart ophalen in de nieuwe
wei achter op het terrein. Deze is te be-
reiken via een hek en kinderen mogen
alleen onder begeleiding in deze wei
komen. Zij zouden zich kunnen beze-
ren aan de veelal scherpe voorwerpen.
Feltsigt gaat ook op zondag open! Van-
wege de grote aanloop afgelopen sei-
zoen op de zondagen, is besloten om
hier in het nieuwe seizoen gehoor aan
te geven. De zaterdagmorgen zal de
kinderboerderij gesloten zijn, deze is
ingeruild voor de zondagmiddag! 

De openingstijden zullen als volgt
zijn: vanaf Tweede Paasdag tot en met
de herfstvakantie elke week geopend
op de woensdag-, donderdag-, vrijdag-,
zaterdag- en zondagmiddag van 13.00
– 18.00 uur. Op speciale dagen zoals
Tweede Paasdag, schaapscheerder-
feest en oogstdag zijn de openingstij-
den van 10.00 – 18.00 uur. Voor groe-
pen en schooluitstapjes zijn er andere
openingstijden mogelijk.

Kinderboerderij Feltsigt, Bekveldse-
weg 5 in buurtschap Bekveld gelegen
tussen Hengelo Gld. en Keijenborg, te-
lefoon (0575) 462828, www.feltsigt.nl,
e-mail info@feltsigt.nl

Opening nieuw seizoen Kinderboerderij Feltsigt

Op 9 april 2007, Tweede Paasdag, opent kinderboerderij Feltsigt het nieu-
we seizoen op een zeer feestelijke manier. Onder het genot van een drank-
je en een hapje kan men van vele uiteenlopende activiteiten genieten, zo-
wel binnen als buiten, voor jong en oud. Speciaal voor deze dag is het eer-
ste drankje of ijsje gratis.

De entree van Kinderboerderij Feltsigt.

Ook dit jaar hopen ze er dan ook weer
een gezellige avond van te maken,

maar dat kunnen ze natuurlijk niet
zonder uw hulp, want wat is nou een
feest zonder gasten?! U kunt kaarten,
in de voorverkoop zijn ze goedkoper,
bestellen door te bellen naar Arno
Geurts, telefoon (0575) 452137, of Wil-
rieke Huis in ’t Veld, telefoon (0575)
452376. Ook kunt u bestellen via onze
website www.ws-steenderen.nl. U mag
verkleed komen in Flower Powerstyle,
maar dat is niet verplicht. De jongeren
van World Servants hopen u 24 maart
in grote getale te mogen begroeten.

'60s, '70s en '80s feest
De World Servants groep Steende-
ren is al weer toe aan zijn laatste ac-
tie, welke is gepland op 24 maart
2007. Ze houden dan een ‘60s ’70s
‘80s feest in Jeugdsoos Flophouse
in Toldijk. Vorig jaar organiseer-
den zij ook een feest in Jeugdsoos
Flophouse, het was toen een zeer
geslaagde avond met leuke muziek
en een gezellige sfeer.

Zo’n 25 mantelzorgers gaven gehoor
aan deze uitnodiging van initiatiefne-
mer van de salon, de VIT Oost-Gelder-
land, om tijdens een Engelse High tea
kennis te maken met de salon die is
gevestigd in Partycentrum Langeler in
Hengelo. Onder het genot van thee
met lekker hapjes, als muffins en sco-
nes werd met elkaar gesproken. Over
luchtige dingen, maar ook over de
zorg die iedereen heeft voor bijvoor-
beeld een chronisch ziek, demente-
rend of gehandicapt familielid. Verder

maakten een aantal mensen gebruik
van de mogelijkheid om kaarten te
maken onder leiding van Margreet
Veldkamp. Een gezellige ontspannen
sfeer waarbij ervaringen over mantel-
zorg uitgewisseld werden, kenmerkte
deze middag, volgens mantelzorgcon-
sulent Karin Hogevonder.

Elke tweede dinsdag van de maand is
de mantelzorgsalon geopend van
13.30 tot 16.00 uur.

De volgende bijeenkomst is op dins-
dag 10 april, dan wordt onder andere
gesproken over de Ziekte van Alzhei-
mer. De bijeenkomsten in de mantel-
zorgsalon zijn gratis toegankelijk.
Meer informatie is te vinden op de
website www.vitoostgelderland.nl

Mantelzorgers genieten
van High tea
Ter kennismaking met de Mantel-
zorgsalon Bronckhorst waren
mantelzorgers uit deze gemeente
uitgenodigd om dinsdag 13 maart
deel te nemen aan een zogenaam-
de High tea.

Er zijn weer vele mooie artikelen bij
elkaar gezocht, waaronder een aan-
tal zeer bijzondere schilderijen, an-

tiek meubilair, klokken en andere
curiosa. De mogelijkheid bestaat om
s’middags van 14.00 tot 17.30 uur de
te veilen artikelen te komen bekij-
ken. Vanaf 1 maart is bij De Herberg,
Dorpsstraat 10, het VVV kantoor,
Kerkstraat 1, de bibliotheek, Dorps-
straat 5 en de Rabobank een catalo-
gus verkrijgbaar waar de te veilen ar-
tikelen op nummer staan vermeld. 
De boekjes zijn 24 maart ook 'smid-
dags en 's avonds aan de zaal verkrijg-
baar.

Veiling voor de dorpskerk
De Stichting Veilingcommissie
Vorden houdt op zaterdag 24
maart in de grote zaal van de Her-
berg aan de Dorpsstraat 10 te Vor-
den vanaf 19.00 uur een groots op-
gezette veiling.  De opbrengst van
deze veiling is bestemd voor de
restauratie van de monumentale
plaatselijke dorpskerk.

SOCII
Het hele programma van 18 maart
werd afgelast.

Programma 25 maart:

Loo1 - Sociï 1
Erica '76 5 - Sociï 2
Stokkum3 - Sociï 3
Sociï 4 - Warnsveldse Boys 5
Loenenmarkt7 - Sociï 5

Vo e t b a l



De actie in Vorden wordt jaarlijks ge-
coördineerd door Ria van Vleuten. Zij
toonde zich na afloop uitermate ver-
heugd dat weer veel Vordenaren zich
geroepen hadden gevoeld om deze za-
terdag de helpende hand te bieden. De
hoeveelheid opgeruimd afval (1800 ki-
logram) was vrijwel identiek aan 2006.
Ria van Vleuten: ‘ Wat opviel de hoe-
veelheid puin dat weer overal langs de
wegen werd aangetroffen. Soms lag er
op een bepaalde plek zoveel dat we de
gemeente Bronckhorst hebben inges-
eind om het daar weg te halen. En ver-
der is het opvallend dat van de vele
consumptieartikelen die in de super-
markten worden gekocht, de lege fles-
jes, blikjes en de verpakkingen weer in
de bermen worden terug gevonden!’,
aldus Ria van Vleuten.

De zwerfvuilactie in Vorden werd be-
sloten met een drankje en boerenkool-
maaltijd op de gemeentewerf aan de
Enkweg. Daar was ook wethouder Ab
Boers aanwezig om iedereen te bedan-
ken voor hun medewerking. Hij stelde
de ploeg die in Vorden het zwerfvuil
ophaalt als voorbeeld voor de gehele
gemeente Bronckhorst. ‘Hier in Vor-

den wordt 100 procent opgehaald. Wij
hebben de afgelopen maanden als ge-
meentebestuur veel aandacht ge-
schonken aan deze zwerfafvalactie en

de bewoners opgeroepen hieraan me-
dewerking te verlenen. Deze ‘reclame’
heeft succes gehad. Werd er vorig jaar
nog in 40 procent van de gemeente
Bronckhorst zwerfafval opgehaald, dit
jaar zelfs 80 procent. Hopelijk wordt
het in de toekomst 100 procent’, zo
sprak wethouder Ab Boers. Overigens
was hijzelf, samen met de overige le-

den van het college deze zaterdagmor-
gen, in het gebied vanaf de Slotsteeg
tot aan het gemeentekantoor in Hen-
gelo ook volop aan ‘de bak’ geweest!

In Vorden werd circa 1800 kilo zwerfafval opgehaald

In totaal gingen zaterdagmorgen circa 135 personen op pad om in Vorden
zwerfafval op te ruimen. Het was al weer voor het twaalfde achtereenvol-
gende jaar dat groepen uit de Wildenborch, Hackfort, Wichmond-Vierak-
ker, Zutphenseweg, Rondweg, en de Horsterkamp zich hiervoor inzetten.
Verder werd medewerking verleend door Wildbeheer Eenheid Yssel Oost,
Leefbaarheid Vorden, Kranenburgs Belang, hengelaarvereniging De
Snoekbaars, VRTC de Achtkastelenrijders, de D3 pupillen van de voetbal-
vereniging Vorden en hun begeleiders en leerlingen en leerkrachten van
school Beeckland.

Links wethouder Ab Boers, daarnaast Ria van Vleuten.

Hoezo zwerfvuil?

Zij nam deze dag afscheid van de
sportschool ‘ Strada Sports’ waar zij in
totaal tien jaar heeft gewerkt, d.w.z.
eerst negen jaar bij de vorige eigenaar
Jaap Hesselink (onder de naam Indoor
Sport). Toen de sportschool een jaar
geleden werd overgenomen door Ar-

jan Demers en Sander Siebelink, zette
Petra haar werkzaamheden bij ‘Strada
Sports’ voort. 
Het werd een afscheid (Petra moet het
wat kalmer aan gaan doen) met pijn
in het hart. Toen Evelien Mulder haar
namens de sporters bedankte voor
haar manier van lesgeven, haar war-
me belangstelling en een goed woord-
je voor iedereen, werd het Petra even
te kwaad. 

Als blijk van waardering mocht Petra
de Gier geschenken en bloemen in
ontvangst nemen.

Afscheid Petra

Koffie met cake en een drankje tij-
dens een ‘uurtje’ fitness in een
sportschool, is geen alledaags
‘ding’. Zaterdagmiddag lag dat an-
ders, toen nam een groep sporters
afscheid van fitness- instructrice
Petra de Gier.

Links Petra de Giers, rechts Evelien Mulder.

IEDERE DAG:
• Open Tafel iedere dag. Opgave bij de

Wehme.

• Jeu de Boulebaan bij de Wehme. Op-
gave bij de Wehme.

• Hobbyen voor ouderen in het Dorps-
centrum. Op ma-wo en donderdag-
morgen van 9 tot 12.00 uur. Info en
opgave bij Welzijn Ouderen Vorden.

• Meer Bewegen voor Ouderen: gym-
sport en spel -volksdansen-zwem-
men. Informatie en opgave bij Wel-
zijn Ouderen Vorden .

• Kaartclub ’s maandagmiddags en
bingo woensdagssmiddags in Dorps-
centrum.

MAART
21 ANBO klootschieten bij de kleine

Steege 
21 Handwerkmiddag Welfare Rode

kruis in de Wehme
21 NBvP in de Herberg, dhr. Klein Ik-

kink over drugs en opvang verslaaf-
den

22 PCOB Vorden Stampertje inleiding
over gekroond wild

22 Klootschietgroep de Vordense Pan
24 ANBO/PCOB Rijbewijskeuring in de

Wehme info tel. 55 20 03
24 Veilingcommissie Vorden  Veiling

in de Herberg
27 Chr. Vrouwenbeweging Passage Het

nieuwe erfrecht etc
28 ANBO klootschieten bij de Kleine

Steege
29 Klootschietgroep de Vordense Pan

AGENDA VORDEN

ASSETMIX
De spreiding van een portefeuille over
aandelen, obligaties en kasgeld heet
in beleggingstermen assetmix. Belang-
rijk daarbij is dat deze spreiding aan-
sluit op het doelrisicoprofiel van de
belegger.

BELEGGERS ONDERSCHEIDEN
VAAK AANDELEN, OBLIGATIES
EN KASGELD
Aandelen zijn een stukje eigendom in
een bedrijf, obligaties zijn een lening
aan een bedrijf of overheid. Een aan-
deel maakt via dividenden aanspraak
op de (onbekende) winsten van een be-
drijf, terwijl obligaties een afgespro-
ken rentevergoeding krijgen. 

Een aandeelhouder weet niet wat hij
krijgt, omdat van tevoren niet is vast
te stellen of de winst hoog of laag zal
uitvallen, terwijl een obligatiebeleg-
ger weet welke rentevergoeding hij
krijgt. Aandeelhouders lopen dus
meer risico, want er is een grotere on-
zekerheid over de winstontwikkeling
(en daarmee over de dividendontvang-
sten) dan over de bijna zekere rente-
uitkering voor obligatiebeleggers.

Aandeelhouders krijgen een beloning
voor het extra risico dat zij lopen met
hun beleggingen. Voor de Nederland-
se markt geldt dat over de periode van
1900 tot en met 2006 het totaalrende-
ment op aandelen gemiddeld 8,6% is
geweest, terwijl staatsobligaties blij-
ven steken op 4,5%.

RISICO-AFKEER
De belangrijkste beslissing die beleg-
gers moeten nemen, is de keuze van
de assetmix. Die moet passen bij het
doelrisicoprofiel van de belegger. In de
advisering voor een neutraal doelrisic-
oprofiel staat bijvoorbeeld een strate-
gisch gewicht van 45 procent aande-
len, 40 procent obligaties en 15 pro-
cent kasgeld. Hoe groter de risico-af-

keer, hoe lager het gewicht van aande-
len. Daaruit volgt een lager verwacht
rendement bij een dergelijke porte-
feuille en kleinere schommelingen in
de waarde ervan. Andersom geldt na-
tuurlijk dat offensief ingestelde beleg-
gers een hoger verwacht rendement
hebben met grotere portefeuille-
schommelingen.

Als de assetmix niet aansluit bij het
doelrisico van de belegger, kan bij on-
gelukken op de beurs het waardever-
lies van de portefeuille veel groter zijn
dan een belegger had verwacht (bij
een te offensief profiel), of kan na een
lange periode het rendement ver ach-
terblijven bij het beoogde rendement
(bij een te defensief profiel). 

Het is daarom belangrijk om met eni-
ge regelmaat te (laten) controleren of
de assetmix past bij het doelrisicopro-
fiel. 

Uw adviseur helpt u hier graag mee.

Bron: 
IRIS (Institute for Research and Investment
Services), een gezamenlijke onderneming
van de Rabobank en de Robeco Groep.

Voor nadere informatie: 
Rabobank Achterhoek-Noord, af-
deling beleggingen, (0575) 558 470
v.l.n.r.: Ronald Kolkman, Henk
Kreeftenberg, Simon van Leeu-
wen, Rob Jonker en Martijn Mos-
sink.



KERSEN 
VLAAI

KLEIN 

€ 6.70

GROOT 

€ 10.50

tot 31-03-’07
hebben wij de

JOPPER
basis van gildekorn

brood met abrikozen
erdoor

nu 
400 gr.  €1.60

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 19 t/m 24 maart.

ROOM-
BROODJES

deze week

€ 1.00

De enige echte 
ZWANENHALZEN 

volgens origineel recept

Ledenvergadering van de Vereniging 
tot bevordering van het marktwezen 
in de gemeente Vorden op 2 april 2007 a.s.
Aanvang 19.30 uur in Hotel Bakker.

Agenda: Opening
Notulen secretaris
Jaarverslag secretaris
Jaarverslag penningmeester
Jaarverslag kascommissie
Bestuursverkiezing
Rondvraag
Sluiting

De Valeweide 
Bloemen en planten

20 ROZEN....................................3.99

3 BOS NARCISSEN................1.99

BOS TULPEN.......................1.99

BIEFSTEAKS
Panklare biefstuk 3 stuks  5,50
Om en om heet en kort bakken.

SCHNITZELS
Panklaar 500 gram  4,90

BOER’N GEHAK
500 gram  2,80

TER WEELE
VLEES EN VLEESWAREN

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

TER WEELE VLEES EN VLEESWAREN 

Al onze producten komen uit eigen
slagerij/worstenmakerij.

Telefoon (038) 37 641 121

BILDTSTAR AARDAPPELEN 5 kilo € 1,98
HOLLANDSE KOMKOMMERS 2 stuks € 0,98
ZWARE KROP SLA 2 krop € 0,98
MOOIE VERSE AARDBEIEN grote doos € 0,98

Fruithandel F.Huusken en Zn.
TOPKWALITEIT

Chr. Muziekvereniging
Sursum Corda

geeft op zaterdag 24 maart a.s. haar

VVoooorrjjaaaarrssccoonncceerrtt
Lokatie: Dorpscentrum

Tijd: 20.00 uur
Toegang gratis

U komt toch ook?

Alles onder één dak bij

fons jansen
installatiebedrijf Burg. Galleestraat 58

7251 EC  Vorden
Tel. (0575) 55 26 37Praktijk voor de Chinese geneeskunde

Vage klachten die je leven uit balans brengen. Wie kent dat niet.
Klachten die niet zomaar op te lossen zijn met een pilletje.
Niet zelden ligt de oorzaak in een verstoorde energiebalans van
ons lichaam. Met Shiatsu therapie is deze natuurlijke balans te
herstellen.

Shiatsu werkt bij allerlei (chronische) klachten zoals:
• Hoofdpijn/Migraine • Rug/nekklachten
• Stress • Spierpijn
• Voorjaarsmoeheid • Slapeloosheid, enz.

Shiatsu heeft een zeer ontspannende werking 
en is zeer rustgevend om te ondergaan.

De behandeling wordt vergoed door verschillende zorgverzekeraars.

Wilt u meer informatie of een behandeling
op afspraak:

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

WEEKBLAD

www.contact.nl

Dus kijk snel op www.contact.nl

Nu ook op internet!



HáDieJan! is het duo Jan Ottink en
Dianne Marsman. Ze kwamen elkaar
15 jaar geleden voor het eerst tegen.
Zij deed auditie als zangeres bij de
toenmalige Jan Ottink Band. Haar ver-
schijning was overdonderend en
sindsdien zijn ze, op een onderbre-
king van een paar jaar na, onafschei-
delijk. Met de trap als podium en de
tube tandpasta als microfoon zong
Dianne als kind al. Jan heeft als levens-
motto "... je moet alles 1 keer meege-
maakt hebben". Maar het lijkt er op,
dat hij alles ook wel 2 keer wil doen.
Zingen met HáDieJan! is daarvan het
levende bewijs. Afgelopen jaar een suc-
cesvolle theatertour en een práchtig
album. Nu is er een voorstelling waar-
in het duo niet alleen terugblikt op de
mooie jaren, maar vooral ook met een

nieuwsgierige blik vooruitkijkt. Intie-
me luisterliedjes, weemoedige balla-
des, humor, swingende ritmes, folk,
country en rock & roll komen langs.
Zowelmuzikaal als in de teksten weet
het duo snel een intieme sfeer te
scheppen, die het publiek als het ware
de liedjes inzuigt.Een echte aanrader
dus voor iedereen die houdt van het
dialect en van mooie muziek. En een
heel mooi begin van alle koninginne-
dagactiviteiten.

Hádiejan speelt "teegnkommn"
op oranjeavond 
Oranje avond dit jaar op vrijdag 27 april
Dit jaar organiseert de Oranjever-
eniging de traditionele Oranjea-
vond op vrijdag 27 april in het
Dorpscentrum in Vorden. Dit jaar
met een wel hele bijzonder invul-
ling. De avond zal namelijk ver-
zorgd worden door HáDieJan.

BERKELDUIKERS WISSELVALLIG
Afgelopen zaterdag werd in Hengelo
de 4e wedstrijd uit de landelijke ver-
enigingscompetitie 1e district ge-
zwommen. Met een door ziekte uitge-
dunde selectie van de Berkelduikers
werd afgereisd naar Hengelo. 

Voor aanvang werd er een extra pep-
talk gehouden voor de zwemmers dat
ze er met z'n allen voor de volle 100%
voor moesten gaan. Zelfs tijdens de
wedstrijd moest er nog geschoven wor-
den. 

Dit hield in dat sommige zwemmers
voor nóg een afstand het startblok op
moesten. Hierdoor kwam het voor dat
zwemmers tot wel 5 keer op het start-
blok moesten, en dan ook nog probe-
ren zo goed mogelijk te zwemmen, en
dat binnen een tijdbestek van een klei-
ne 2 uur. 
Hele goede tijden werden hierdoor
afgewisseld met wat tegenvallende tij-
den.

Deze middag werd 16 maal een per-
soonlijke record verbeterd, 17 maal
werd bij de beste drie gezwommen
van de in totaal 57 door de Berkeldui-
kers gemaakte starts. 

Prima prestaties werden er deze mid-
dag geleverd door oa. Lotte Eising, Ma-
rieke ten Have, Peter Holmer en Ri-
chard Ebbers door één of meerder PR's
scherper te stellen. 

Met een gehavende ploeg toch nog zo
presteren is een groot compliment
voor de hele ploeg! 

De volgende wedstrijd uit de vereni-
gingscompetitie zal plaats vinden op
14 april in Lochem. De volledige uit-
slag zal worden geplaatst op www.ber-
kelduikers.nl

1e plaatsen waren er voor
Daan Nijland: 100m. vrijeslag
Sander Wissink: 100m. schoolslag

2e plaatsen waren er voor
Anne Carlijn Bakker: 100m. vrijeslag
Anne Carlijn Bakker: 50m. rugslag
Niels Tjoonk: 100m. vrijeslag
Sanne ten Have: 100m. wisselslag
Sanne ten Have: 200m. schoolslag
Han Nijland: 100m. rugslag
Richard Ebbers: 100m. wisselslag
Daan Nijland: 100m. schoolslag
Estafetteploeg dames: 4x 100m. wissel-
slag
Estafetteploeg meisjes: 4x 50m. wissel-
slag

3e plaatsen waren er voor
Luuk Nijland: 100m. vrijeslag
Sanne ten Have: 100m. vlinderslag
Lotte Eising: 100m. schoolslag
Niels Tjoonk: 100m. schoolslag
Carmen Degenaar: 200m. vrijeslag

Z w e m m e n

Opvallend daarbij was het grote aantal
jeugdigen. Het was duidelijk dat dit al-
les te maken had met het schoolten-
nisproject van VTP in de afgelopen we-
ken. Het enthousiasme van de tennis-
jeugd werd door tennisleraar Bernd
Dullaert samen met de organisatoren
van VTP versterkt door tennis te combi-
neren met diverse spelletjes. Een flink

aantal junioren schreef na overleg met
de ouders in voor een proeflidmaat-
schap. In een aantal gevallen sloeg de
vonk ook over naar die ouders, want
een aantal van hen besloot ook een
proeflidmaatschap aan te gaan. Al met
al hield men bij tennisclub VTP een
goed gevoel over aan zowel de open
dag als het schooltennisproject.

Open dag VTP enorm succes

Afgelopen zondag hield de vordense tennisclub VTP haar jaarlijkse "Open
Dag". Ondanks het wat minder goede weer was de opkomst bij dit evene-
ment boven verwachting. Regelmatig had de club alle beschikbare rac-
kets in gebruik en werd er driftig op los getennist op de banen van het
VTP-tenniscomplex.

Op zondag 25 maart a.s. vindt om
19.00 uur in de Gereformeerde Kerk te
Vorden een uitvoering plaats van de
Koralen uit de Matthäus-Passion van
Johann Sebastian Bach; Twee motet-
ten van Gottfried August Homilius en
Het "Tenebrae factae sunt" van Micha-
el Haydn. De koralen vormen in Bachs
Passion de vertolking van de gevoelens
van de 'gelovigen' die het lijdensver-
haal van Christus aanhoren en meebe-
leven. Het zijn strofen uit het in Bachs
tijd in gebruik zijnde Lutherse Ge-
zangboek. Bach heeft ze in zijn Passi-
on geplaatst in het lijdensverhaal van
Jezus zoals beschreven in het Matthe-
üs-evangelie. Het geheel wordt omlijst
met de werken van G.A. Homilius
(Bach's leerling) M. Haydn.

DE UITVOERENDEN ZIJN:
Barchems projectkoor "Tussentijds";
een instrumentaal ensemble; Orga-
nist Wop Kuipers en dirigent Ger Hovi-
us.

DE VOORDRACHT VAN DE TEKST
WORDT VERZORGD DOOR:
Ds. R.H. Boiten (Dieren); Ds. H. Weste-
rink (Vorden) en Ds. D.Westerneng
(Vorden). De toegang is vrij. Er is na af-
loop een collecte ter bestrijding van de
kosten.

Gereformeerde kerk

Jan Rensink, secretaris van Dorpsbe-
lang Wichmond- Vierakker betreurt
het dat er nog geen uitvoering aan de-
ze beleidskeuzes is gegeven. Dinsdag
27 maart wordt er in het Ludgerusge-
bouw een ledenvergadering gehou-
den. Daarbij komt aan de orde dat In-
ge Regelink in verband met werk-
zaamheden en studie, geen tijd meer
heeft een bestuursfunctie te verrich-
ten. 

Het bestuur heeft in de persoon van
Gerben Kleine Haar een opvolger ge-
vonden. Indien hij wordt gekozen, zal
Gerben Kleine Haar de ledenadmini-
stratie van de vereniging gaan verzor-
gen. Jan Rensink: ‘ Ik ben blij dat wij
nog voor deze ledenvergadering een
gesprek met wethouder Peter Glasber-
gen hebben. We willen natuurlijk heel
graag van hem weten hoe de gemeen-
te met onze dorpsvisie zal omgaan.
Dan kunnen we de leden op 27 maart
gelijk aangeven hoe de stand van za-
ken is’, aldus Rensink.

De dorpsvisie die bij de gemeente
Bronckhorst is ingediend, is in vier
thema’ s onder verdeeld, te weten het
thema ‘saamhorigheid’, het thema
‘bedrijvigheid’, het thema ‘voorzienin-
gen’ en het thema ‘mooi en veilig’. 

Jan Rensink:’ Zoals bekend geeft het
gemeentebestuur van Bronckhorst
een gemeentegids uit. Wij hebben mo-
menteel het concept ‘dorpsgids’ klaar.
Zie het maar als een soort ‘inburge-

ringgids’ voor nieuwe bewoners in
Wichmond en Vierakker. Dit alles valt
onder het thema ‘saamhorigheid’, zo
zegt hij. Inmiddels zijn de thema’s ‘be-
drijvigheid en ‘voorzieningen’ samen-
gevoegd. De gedachte van de werk-
groep gaat daarbij uit dat het van
groot belang is dat ouderen zo lang
mogelijk zelfstandig blijven wonen.

Met het oog op de jonge gezinnen is
het straks van belang, dat wanneer er
weer woningen in de kernen gebouwd
worden, er ‘gericht’ gebouwd wordt
voor de doorstroming zodat bestaan-
de woningen vrij komen. 

In verschillende kleine kernen in Gel-
derland en Overijssel zijn de laatste
jaren zogenaamde ‘ kulturhusen’ ge-
realiseerd. Het gaat dan om een bun-
deling van voorzieningen op het ge-
bied van educatie, zorg, cultuur en
(zakelijke) dienstverlening. 

Dorpsbelang Wichmond- Vierakker
vindt het de moeite waard om na te
gaan of er ook in Wichmond en Vie-
rakker een draagvlak voor een derge-
lijke voorziening is te realiseren. Deze
voorziening mag van zelfsprekend
niet concurreren met bestaande voor-

zieningen zoals het Ludgerusgebouw,
maar moet juist inspelen op behoef-
ten aan aanvullende voorzieningen.

Wat betreft het thema ‘mooi en veilig’
heeft de werkgroep die zich daarmee
bezig houdt, zich nadrukkelijk gebo-
gen over de verkeersveiligheid. Jan
Rensink: ‘ Waar het met name omgaat
is het realiseren van veilige fietsrou-
tes, bijvoorbeeld fietspaden richting
Baak, Zutphen e.d. 

Hoog op de prioriteitenlijst staat een
veilige oversteekplaats voor de kinde-
ren van de plaatselijke dorpsschool De
Garve’, zo zegt hij. Dorpsbelang Wich-
mond- Vierakker heeft momenteel bij-
na 400 leden, hetgeen aangeeft dat de
vereniging veel draagvlak heeft. 

Onder het motto: ‘Dorpsbelang komt
naar u toe’ wil Dorpsbelang ook in
2007 weer huisbezoeken afleggen. Het
bestuur hoopt dat dit weer nieuwe
ideeën en initiatieven oplevert. ‘Het in
stand houden van voorzieningen is
een belangrijk aandachtspunt voor
het bestuur en nogmaals een goed
contact met de gemeente Bronckhorst
is daarbij wel een voorwaarde’, aldus
secretaris Jan Rensink.

'Fietsveiligheid moet omhoog'

Dorpsbelang Wichmond-Vierakker
volop in beweging
Toen Gerard Schepers in het na-
jaar, tijdens een ledenvergadering
van Dorpsbelang Wichmond- Vie-
rakker, de dorpsvisie aan wethou-
der Peter Glasbergen overhandigde
zei Schepers erbij: ‘Ik ga over een
paar weken met u bellen om te con-
troleren of de dorpsvisie niet er-
gens in een lade is verdwenen. Pe-
ter Glasbergen vond het een prima
idee: ‘U mag mij altijd bellen’zo
sprak hij bij die gelegenheid. De
wethouder onderstreepte het be-
lang van een dorpsbelangenorga-
nisatie als intermediair tussen de
inwoners van kleine kernen en het
gemeentebestuur. De gemeente
heeft samen met de dorpsraden
het kernenbeleid ontwikkeld. Een
onderdeel daarvan is een conve-
nant. In het convenant staan met
name afspraken over het houden
van een voorjaar- en najaarsover-
leg, de representativiteit van een
kernen belangenvereniging en
subsidies.

Dorpsbelang wil graag een veilige oversteekplaats bij school 'De Garve'

Op vrijdag 23 maart komt ANWB
Streetwise met een spannend
nieuw verkeersprogramma bij ba-
sisschool De Garve in Wichmond.
ANWB Streetwise leert kinderen
van groep 3 t/m 8 beter om te gaan
met het huidige verkeer. De Garve
vindt het belangrijk die "straatwijs-
heid" mee te geven en biedt de kin-
deren graag ANWB Streetwise aan.

In verschillende praktijklessen leren
de kinderen over het gebruik van gor-
dels, kinderzitjes, remweg en reactie-
snelheid. ANWB Streetwise bestaat uit
3 onderdelen: Tijdens "Blik-en-klik" le-
ren de kinderen van groep 3 en 4 in de
sporthal over veilig oversteken. Het be-
lang van het dragen van de gordel en
gebruik van een autostoel in de auto
wordt geoefend met een spannende
gele elektroauto. "Hallo-auto" leert de
kinderen van groep 5 en 6 over de
remweg van een auto en de invloed
van de reactiesnelheid op die remweg
(dit gebeurt in de Dorpsstraat, die dan
ook die ochtend gesloten is voor al het
andere verkeer! Kinderen nemen zelf
plaats op de bijrijdersstoel van een
ANWB rijlesauto en mogen zelf rem-
men. Ook het belang van het dragen
van een gordel komt in deze les aan
bod. "Trapvaardig" tenslotte traint de
kinderen van groep 7 en 8 op het
schoolplein in praktische fietsvaardig-
heid. De leerlingen fietsen over een
uitdagend parcours en trainen moei-
lijke manoeuvres met een zware rug-
zak op. Hiermee worden de kinderen
voorbereid op het zelfstandig fietsen
naar de middelbare school.

ANWB streetwise
bij basisschool
De Garve

Op 27 maart 2007 hebben wij weer on-
ze verenigingsavond.Op deze avond
staat notaris H.J.G.Hulleman op het
programma. Het leek ons als bestuur
nuttig en goed om weer eens aandacht
te geven aan notariele zaken. We we-
ten allemaal dat je dergelijke zaken
moet vastleggen en dan is recente in-
formatie daarover onontbeerlijk. 

Notsaris H.J.G. Hilleman wil ons het
volgende voorhouden: "Graag zou ik
het willen hebben over het nieuwe,
wettelijk erfrecht sedert 1 januari
2003. Tevens wil ik het testament on-
der de aandacht brengen en wanneer
dit nodig is en wanneer niet. Fiscale
voordelen en verdere practische zaken
zullen aan de orde komen. Iedereen is
hartelijk welkom op dinsdag 27 maart
a.s. in het Dorpscentrum om 19.45 uur
en we hopen op een grote opkomst.

Passage
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WEEKBLAD

www.contact.nl

Nu ook op

internet!

Dus kijk snel op

Verkoop/verhuur aanhangwagens
DE VENTERKAMP 7, 7261 AH RUURLO

TEL. (0573) 45 11 61 • FAX (0573) 45 41 80

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)

wwww 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

www.jandewinkel.nl - info@jandewinkel.nl
 Zelhemseweg 22a, 7255 PT Hengelo (gld)  Telefoon 0575 44 16 88

JAN de WINKEL b.v.

tuin- en parkmachines

Maaien, zagen, knippen, trimmen, snoeien, 
snijden, blazen, slijpen, verticuteren...

U doet het met de machines van Stiga - Eliet - 
Metabo - Stihl - John Deere - Kärcher - Viking

Voor professional en doe-het-zelver

U vindt ze natuurlijk bij:

Eerbeekseweg 19 - 6971 LB  Brummen Telefoon 0575 56 14 98 / tevens:

tiebedrijflandbouwmechanisatie- en construc

Show / Demodag zaterdag 31 maart
met tuinmachines, kinderspeeltoestellen, etc.

Boekbinderij T. van der Linden

Voor het inbinden van:

• Tijdschriften
• Jaarverslagen
• Vakbladen
• Div. Grafische afwerking

Den Elterweg 113 tel. 0575-441260
7233 SM Vierakker mob. 06-10225475

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

Goede advisering, voorbereiding, coördinatie en controle
levert u de garantie voor vakwerk!

Bel voor informatie: (0575) 464000
of kijk op www.harmsenvakschilders.nl

Verf

Behang

Gordijnen

Vloerbedekking

Binnenzonwering

Een sterk team voor al uw schilderwerk

Verf
Behang

Gordijnen
Vloerbedekking

Binnenzonwering
Accessoires

Verkoop 
Showroom

Onze openingstijden zijn:
ma t/m do 

08.30-17.30 uur
vrijdag 08.30-20.00 uur

zaterdag 08.30-16.00 uur

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

Wij zoeken een

oppas aan huis

in Halle

voor 2 kindjes (5 en 3 jr)
voor de ma. en do.
Tijden in overleg.

Interesse?

Bel (06) 136 88 261

Spalstraat 3 • Hengelo (G)

Zaterdag 
24 maart

D.J. Tim

Voor een echt kinderfeest!

Een gezellige familiereünie

of buurtfeest.

Creatieve workshops.

www.devrendenberg.nl

Beukenlaan 18, Baak

Tel.: 0575-450814

De juiste zorg voor bomen

www.coditboomverzorging.nl
BAAK, 0575-441048

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

* GALIA MELOEN € 0.99
* DUITSE BIEFSTUK

pakje 2 stuks € 0.99
* WITTE BOLLETJES

grote zak € 0.79
* Opruiming magazijnvoorraad WIJN

5000 à 6000 flessen, 
div. soorten nu slechts: € 2.49

Een afspraak waar iets moois uit groeit!

Is uw tuin toe aan een opknapbeurt?

Wilt u voortaan minder zelf doen?

Denkt u aan een nieuwe tuin?

Wij vertalen uw ideeën graag in een

uniek voorstel. Aarzel dus niet en maak

een vrijblijvende afspraak.

U en uw tuin bloeien ervan op!

www.hoveniersbedrijfevers.nl

BAAK, 0575 - 44 10 48

DOETINCHEM, Fabriekstraat 18, (0314) 34 00 54

Vloer- en wandtegels

Vensterbanken

Hardsteen dorpels

Keukenbladen etc.

www.schoot-natuursteen.nl

Stijlvolle 

Grafmonumenten

Psychotherapeutische consulten
Systeemtherapeut

• Individueel Partnerrelatie •

P R A K T I J K A D R E S : 
Boomgaard 12, 7261 HB Ruurlo
Tel.: (0573) 45 39 06
E-mail: info@heleenromonesco.nl 
Internet: www.heleenromonesco.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



Nu, na de eerste verbouwing 9 jaar ge-
leden, werd het  weer tijd om wat aan
de kapsalon cq. schoonheidssalon te
doen. Alhoewel het de klanten niet di-
rect opviel vond Marianne het wel
hard nodig om de boel weer eens aan
te pakken. De ruimte wordt intensief
gebruikt en het is noodzakelijk om
toch up to date te blijven. Na een jaar
van voorbereidingen is het een mooie
salon geworden, waar weer heerlijk
gewerkt kan worden en voor de klan-
ten prettig vertoeven is. Er is een nieu-
we washoek gekomen met wasbakken

die in hoogte verstelbaar zijn, wat erg
prettig is voor zowel klant als kapster.
De kappersstoelen zijn vervangen
door nieuwe, het afrekenpunt is ver-
plaatst met daarachter een verkoop-
wand. Daardoor hebben de klanten
die in de salon zitten meer privacy. De
wachttafel is bij dit geheel aangepast
met leuke stoelen erbij wat ook een
heel gezellig is geworden. De nieuwe
vloer die ook doorgelegd is in de
schoonheidssalon maakt het verder
een mooi geheel. Marianne vind het
belangrijk dat de klant zich er thuis

voelt en dat het nog herkenbaar blijft.
Aan de eerste reacties te horen van de
klanten is dit alles zeer geslaagd. 

Een perfecte behandeling waar veel
aandacht aan wordt besteed zowel in
de kapsalon als de schoonheidssalon
is voor Salon Marianne heel belang-
rijk. Daarbij goed bijblijven door mid-
del van cursussen voor de laatste
trends hoort daar ook bij. En natuur-
lijk een kopje koffie voor de klant en
een goede sfeer. Samen met haar me-
dewerksters hoopt ze nog heel wat
jaartjes door te gaan en het vertrou-
wen van de trouwe (er zijn een aantal
klanten die al 40 jaar bij Wiekart/Salon
Marianne komen) en uiteraard nieuwe
klanten houden.

Verbouwing Salon Marianne

Onlangs heeft Salon Marianne een kleine verbouwing ondergaan. Het is
nu bijna 13 jaar geleden (april 1994) dat Marianne Platenburg de kapsalon
van dhr. Wiekart overnam. Ze huurde toen al 5 jaar een ruimte voor haar
schoonheidssalon bij hem.

Vorden is een van de weinige dorpen
in Nederland waar de oorspronkelijke
beek nog ononderbroken door het
dorp stroomt. Het prachtige beekdal is
een uniek plekje Vorden, wat nu be-
dreigd wordt. De bouw staat haaks op
de visie van de Gelderse Milieufedera-
tie en de vereniging Natuurmonu-
menten.

In het Ontwerp gebiedsplan natuur en
landschap provincie Gelderland voor
Oost-Gelderland worden als ontwikke-
lingsopgaven voor de provincie de vol-
gende genoemd:
• Het herstellen van de ecologisch

waardevolle beken en het herstellen
en ontwikkelen van kwelafhankelij-
ke vegetaties in de beekdalen.

• Het vergroten van de ecologische sa-
menhang door de realisatie van
nieuwe natuur, herstel en aanleg
van landschapselementen en klein-
schalige natuurontwikkeling. 

In het Streekplan Gelderland is het
volgende te lezen:
• Een kernkwaliteit van waardevol

landschap in de Graafschap zijn

oost-west stromende gekanaliseerde
beken in halfgesloten landschap.

• De Baakse Beek is een waardevol on-
derdeel in het  nationaal landschap
van de Graafschap.

De Vordense Beek maakt onderdeel
uit van de Baakse Beek en het stroom-
gebied ervan wordt alom gezien als
een paradepaardje voor de Achter-
hoek. Op 27 januari jl. schreef de Ba-
ron van Bronckhorst een treffend
stukje in het Vordens Contact over de-
ze plek. Zijn conclusie was: Laat de
buurt en de overige dorpsbewoners ge-
nieten van hun beek !

Beste Vordenaren. We hebben ieders
hulp nodig. Komt allemaal naar de ge-
meenteraadsvergadering van donder-
dag 22 maart om 20.00 u. in het oude
gemeentehuis van Hengelo (Gld.). Een
van de leden van ons comité zal hier
alle argumenten naar voren brengen
om het college van B en W en de ge-
meenteraad alsnog op andere gedach-
ten te brengen. Mocht u verhinderd
zijn, laat het college dan via een brief-
je weten, dat u ons steunt.

Vordenaren met een groen hart, laat
van u horen!

Namens het buurtcomité.
Wim Suter

Nieuwstad 8, Vorden

Bunker aan de Vordense Beek !
Het afgelopen jaar is een buurtco-
mité erg actief geweest met  een po-
ging de bouw van een appartemen-
tencomplex op de hoek van de Vor-
dense Beek en de Nieuwstad te ver-
hinderen. Het is nu vijf voor twaalf!

Bij de marathon over 60 ronden ging
de eindzege naar Arjan Mombarg uit
Vorden. Vanaf de start werd er hard ge-
reden. Al bij de eerste poging van een
kopgroep om weg te komen bij het pe-
loton zat Arjan er goed bij en had dus
al snel een ronde voorsprong. 

Nadat later weer een groep zich los-
maakte uit het peloton ging Arjan
Mombarg weer mee en zo had hij sa-
men met nog 6 andere rijders 2 ron-
den voorsprong. In de laatste twee ron-
den reden Arjan Mombarg en Andre
Withaar weg bij de andere rijders. 

Uiteindelijk bleek Arjan Mombarg in
de eindsprint toch de snelste. De ande-
re rijders van de trainingsgroep waren
Sjoerd Haarlink uit beltrum (8e), Lau-
rens Achterkamp uit Goor (9e) en Arne

Botter uit Warnsveld (14e). Door deze
hoge klasseringen won de schaatstrai-
ningsgroep het onderdeel marathon.
Bij de koppelkoers wisten Eddy Derk-
sen uit Ruurlo en Jelle van der Zwaag
uit Lochem zich vanuit de voorronden
te plaatsen voor de finale van de snel-
ste  8 koppels. De koppelkoers werd ge-
reden over 6 ronden en net als bij
baanwielrennen moest er enkele ma-
len gewisseld worden. 

Eddy reed vanaf de start goed mee
met de groep die zich vormde. Nadat
Jelle had overgenomen blef de groep
intact en was de koers nog geheel
open. 
Nadat Eddy weer had overgenomen
kwamen er tussensprints en kregen
drie koppels een grote voorsprong op
de overige vijf koppels. Hierbij zaten
Eddy en Jelle. Door constant te blijven
rijden wisten zij uiteindelijk een derde
plaats te bemachtigen.

Al deze rijders zijn lid van de Lochem-
se IJsclub en schaatstrainingsgroep. 

De groep wist in het eindklassement
een 5e plaats te veroveren, vlak na gro-
te verenigingen zoals DYC uit Deven-
ter en HIJC uit Hengelo, en dit is de be-
ste prestatie die ooit door deze groep
is behaald.

Leden Schaatstrainingsgroep 

presteren goed tijdens Stedentoernooi

Er is goed gepresteerd tijdens het
Stedentoernooi dat dit weekend
werd gehouden op de Scheg te De-
venter. Het Stedentoernooi is een
wedstrijd waarin alle verenigingen
die trainen op de ijsbaan in Deven-
ter met elkaar een strijd leveren op
verschillende onderdelen. Naast
langebaanschaatsen en een mara-
thon wordt er een estafette gere-
den, een koppelkoers en een ploe-
genachtervolging.

VRIJDAG 23 MAART TRIBUTE
ROCK NIGHT
Tributebands van U2, Robbie Williams
en The Eagles geven 23 maart een eer-
betoon aan hun helden in de poptem-
pel van de Achterhoek. Het publiek
kan genieten van een gezelschap top-
muzikanten. New Gig in Town geldt
als Europa's beste Eagles tributeband,
waarbij hits als Hotel California, One
of these Nights en Desperado zeker
niet ontbreken. The Raving Jollies
brengen alle grote hits van Robbie
Williams ten gehore, van de vorige
eeuw tot recenter werk. Als uitsmijter
speelt Crystal Dream een thuiswed-

strijd met uitsluitend werk van de Ier-
se rock sensatie U2. 

EXCITYNG LIVE: ZATERDAG 24
MAART MET MXL
Op de buhne van City Lido staan DJ Mi-
chel en de band MXL garant voor een
feest der herkenning. MXL, afkorting
van Major Extra League,  is een band
onstaan uit de in de 90s zeer populai-
re Major League. MXL zet een werve-
lende show neer met o.a. een achter-
wand van 'led-tegels' waarmee 1000 en
1 kleurencombinaties gemaakt kun-
nen worden.

Optredens in City Lido

Try-Out Jovink 
De Jovinx mogen dan stoppen, maar niet voordat de nieuwe tour 2007 ten
einde is. En 't geet spoken tijdens de nieuwe tour. Dus geniet ervan zolang
het nog kan. Woensdag 21 maart - City Lido Groenlo.

TWENTE CUP
17 maart 1é Twente Cup wedstrijd van
de drie jonge muiters.
Dylan Mensink 85cc 11é plaats van de
35 rijders.

Mischa Kuit 65 cc 4é plaats.
Dylan Sessink 65 cc 11é plaats. Dit was
van grote klasse omdat de jongens al-
lemaal een grote overstap hadden ge-
maakt van automaat naar schakel.

P a a r d e n s p o r t

Vordense 
Bridgeclub
UITSLAGEN 
maandag 12 maart:
Groep A: 1 Mw. Hoftijzer / Dhr. Hoft-
ijzer 61,41%, 2 Mw. Warringa / Mw. Ros-
sel 55,47%, 3 Mw. van Gastel / Mw. Ter-
louw 55,34%
Groep B: 1 Mw. Wortel / Dhr. Spreij
68,23%, 2 Mw. Meijerink / Dhr. Meij-
erink 60,94%, 3 Mw. van Alphen / Mw.
Warnaar 55,21%
Groep C: 1 Dhr. den Ambtman / Dhr.
Kip 59,03%, 2 Mw. de Bruin / Mw. van
Aardenne 58,33%, 3 Mw. Groot Bramel
/ Dhr. Groot Bramel 56,94%

Woensdag 14 maart:
Groep A: 1 Dhr. Sprey / Dhr. Post
63,54% , 2 Dhr. Vruggink / Dhr. Entho-
ven 59,06%, 3 Mw. Nulden / Dhr. His-
sink 57,81%
Groep B: 1 Dhr. Wagenvoorde / Dhr.
Holtslag 67,64%, 2 Mw. Stertefeld / Dhr.
Stertefeld 63,89%, 3 Mw. Jansen Vre-
ling / Mw. Beekman 56,11%

B r i d g e n

De malletband staat onder leiding van
Marc Gouswaart. Hij heeft meerdere

drum- en malletbands onder zijn hoe-
de. Zelf is hij een actief lid binnen de
Koninklijke Marechaussee. Hij arran-
geert zelf muziek en geeft slagwerkles-
sen aan een groot aantal leerlingen.
Marc heeft de jeugd dan ook weten te
motiveren en dat zal te horen en te
zien zijn. In een korte periode heeft de
jeugd zich wegwijs gemaakt op vele
instrumenten. 
De "oudere" jeugd heeft een jaar een
paar passen op de plaats moeten ma-
ken. Nu gaat het samen met de jeugd
weer vooruit. Het programma van de
malletband heeft een afwisselend ka-

rakter.  Natuurlijk zijn de mini- en ma-
jorettes er dit jaar ook bij. De mini's
zullen samen met de malletband hun
show laten zien. De majorettes zullen
op muziek van Shakira hun show la-
ten zien waarmee ze vorig jaar naar
het festival in Ruurlo zijn geweest.
Hiermee hebben zij een mooi resul-
taat behaald. De mini- en majorettes
staan onder leiding van Irma ten Bra-
ke en Linda Beussink.
Er is weer een leuk en afwisselend pro-
gramma samengesteld om naar te ko-
men kijken en luisteren. U komt toch
ook?!?

Voorjaarsconcert Sursum Corda
Op zaterdag 24 maart a.s. zal Chris-
telijke Muziekvereniging Sursum
Corda Vorden haar jaarlijkse voor-
jaarsconcert houden. Na een bewo-
gen jaar 2006 gaan wij weer verder
met de concerten en optredens van
onze vereniging. Het concert heeft
dit jaar geen thema meegekregen.
De inhoud van het programma
zegt al genoeg. De harmonie zal
mooie werken laten horen en staat
onder leiding van Jacob Jansen.
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In de afgelopen drie jaar is er regelma-
tig overleg geweest tussen de diverse
buurt-, kermis-, oranjeverenigingen
en schutterijen die het traditionele vo-
gelschieten jaarlijks houden in hun ei-
gen buurtschap of dorp binnen de ge-
meente. Van daaruit kwam de wens
het Bronckhorster koningschieten één
keer in de drie jaar te houden. 

Komt allen 6 mei naar het Bronck-
horster koningschieten in Keijen-
borg 
Op zondag 6 mei a.s. zal voor de twee-
de keer het Bronckhorster koning-
schieten georganiseerd worden  in
Keijenborg. Ook deze keer zal het
Schuttersgilde St. Jan uit Keijenborg
de organisatie op zich nemen. Niet
zo'n groot evenement als in septem-
ber 2004, maar een gezellig samenzijn
van diverse schutters uit de gemeente
Bronckhorst. Op die manier wil het
Gilde laten zien dat ook kleinere ver-
enigingen het Bronckhorster koning-
schieten kunnen organiseren. Uiter-
aard staat een gezellig samenzijn voor-
op, maar het gaat natuurlijk wel om
een competitie: wie wordt de nieuwe
Koning van Bronckhorst ? Werd in
2004 het koningspaar gehuldigd met
een heuse sjerp met de titel "Koning"
en "Koningin", in 2007 zal de Ko-
ning(in) ook de versierselen ontvan-
gen die bij een Koning horen, name-
lijk een zilveren Koningsketen, mede
beschikbaar gesteld door de Rabobank
Graafschap-West. 

Op deze middag bestaat er de moge-
lijkheid voor de partners van de konin-

gen om te vogelknuppelen en  zal er
ook gestreden worden om de titel
Jeugdkoning(in) van Bronckhorst tij-
dens het jeugdvogelschieten. Voor het
overige publiek is er gelegenheid tot
handboogschieten en voor de klein-
sten is er een springkussen. Deze mid-
dag kunt u kennis maken met het
schutterswezen in al zijn glorie bin-
nen de gemeente Bronckhorst en kun-
nen er ideeën uitgewisseld worden.
Aan de inwendige mens wordt uiter-
aard ook gedacht.
Om ca. 16.00 uur zal in dorpshuis "De
Horst" live muziek van de formatie
"Kiek Uut" klinken, na een kleine on-
derbreking met de huldiging van de
nieuwe koning, zal het feest tot onge-
veer 21.00 uur duren. 

OPROEP AAN DE KONINGEN EN
KONINGINNEN
Enkele weken geleden werden de ca.
dertig buurt-, kermis-, oranjevereni-
gingen en schutterijen uitgenodigd
voor het festijn op 6 mei a.s. Inmiddels
hebben zich zo'n 17 verenigingen aan-
gemeld dat zij aanwezig zullen zijn
met hun schutterskoning(inn)en uit
de periode 6 september 2004 t/m 5
mei 2007.  De inschrijftermijn is tot 1
mei a.s. 
Langs deze weg willen wij alle schut-
ters die in de periode 6 september
2004 t/m 5 mei 2007 schutters-
koning(in) en jeugdkoning(in) zijn ge-
weest bij hun eigen vereniging uitno-
digen om mee  te doen met het
Bronckhorster koningschieten. Infor-
meer dus bij uw vereniging of zij u al
hebben opgegeven voor dit evenement

en als dit niet het geval is kunt u zich
alsnog aanmelden via uw eigen ver-
eniging of rechtstreeks bij het secreta-
riaat van het Schuttersgilde "St. Jan" in
Keijenborg, dhr. John Rondeel, via e-
mail secretaris@schuttersgildestjan.nl

Voor meer informatie over het Schut-
tersgilde St. Jan Keijenborg kijkt u op
www.schuttersgildestjan.nl

Wie wordt de nieuwe schutterskoning(in) van de gemeente
Bronckhorst?
Het is al weer bijna drie jaar geleden dat het Schuttersgilde St. Jan uit Keij-
enborg voor het eerst het vogelschieten organiseerde om de titel Koning
van Bronckhorst. Een groot evenement dat werd georganiseerd bij gele-
genheid van het 150-jarig bestaan van het Gilde.

Het programma voor deze dag is als volgt:  12.30 uur ontvangst koningsparen
en genodigden in dorpshuis "De Horst" + loting schietvolgorde
13.10 uur overhandiging nieuw koningsketen door Rabobank Graafschap-West
13.25 uur vertrek richting schietterrein (achter de gymzaal)
13.30 uur openings- en ereschoten koningschieten
13.45 uur aanvang koningschieten, vogelknuppelen en jeugdvogelschieten
14.00 uur aanvang overige spelen voor publiek en demonstraties 
16.30 uur einde wedstrijden + live muziek in dorpshuis "De Horst" 
17.00 uur prijsuitreiking + huldiging nieuwe schutterskoning(in)

Elk 5 jaar wordt er in Bologna (Italy) de
Cosmoprof gehouden, dit is een hoog
aangeschreven internationale beurs
op het gebied van Hairdresser, Beauty-
salons, Parfurms, sport, etc. Tijdens
deze Cosmoprof ( 30 maart t/m 02
april) wordt de mooiste salon op het
gebied van kappers en schoonheidssa-
lons gekozen, de winnaar ontvangt de
ESTETICADESIGNAWARD. Dit jaar zijn
er 123 inzendingen uit 20 verschillen-
de landen, Martine Hair + Beautysalon
is door Olymp Duitsland ingezonden,
van de vier inzendingen door Olymp
zijn er 2 genomineerd waaronder Mar-
tine Hair + Beautysalon.
Vorige week heeft Martine Hair + Be-
autysalon een officiële uitnodiging
ontvangen van de organisatie om bij
de Awards ceremony and cocktail re-
ception aanwezig te zijn. Deze Award
uitreiking wordt op 1 april om 17:30
uur gehouden in de Cosmolounge, de-
ze is enkel toegankelijk voor s'werelds
beste kappers en hairdressers. Martine
heeft de uitnodiging geaccepteerd en
zal op de Awards uitreiking aanwezig
zijn. Martine en haar Team is super-
trots op deze nominatie, vol spanning
wordt de uitslag afgewacht. Wij hou-

den u op de hoogte.  
Martine Hair + Beautysalon

Sint Michielsstraat 2B, 7255 AP Henge-
lo Gld., tel. 0575-465715

e: info@martinehairenbeauty.nl
i: www.martinehairenbeauty.nl

Martine Hair + Beautysalon genomineerd voor
ESTETICADESIGNAWARD 2007
Martine Hair + Beautysalon heeft
erg veel reacties gekregen op de re-
dactionele stukken in de diverse
nationale en internationale vak-
bladen. Een reactie stak er echter
met kop en schouders bovenuit en
heeft inmiddels geresulteerd in
een nominatie voor de ESTETICA-
DESIGNAWARD 2007. Het artikel
dat in het vakblad Coiffure ver-
scheen waarin 3 pagina's waren ge-
wijd aan de nieuwe zaak van Marti-
ne, werd gelezen door de directie
van Olymp Duitsland. Deze waren
erg enthousiast en hebben Marti-
ne Hair + Beautysalon ,samen met
nog 3 salons uit Europa ingezon-
den, namens Olymp Europa voor
de ESTECTICADESIGNAWARD 2007.

Zaterdag 24 maart is er de jaarlijkse Si-
naasappelactie tbv de jeugd van SBC
’05. De jeugd zal vanf 9.30 in Baak, Tol-
dijk, Vierakker en Wichmond langs de
deur komen. De opbrengst van de ac-
tie zal besteed worden aan grote activi-
teiten die voor de jeugd georganiseerd
gaan worden.

Sinaas-
appelactie
2007

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!
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Er waren heel drukke maanden bij en
wat rustige. Dit laatste vooral in de zo-
mer. Het werk van Heleen Romonesco
voorziet duidelijk in een behoefte. “De
mensen hebben het gevoel dat ik de
tijd voor ze neem. En ze zien dat mijn
adviezen werken. In gemiddeld vijf ge-
sprekken is men weer aardig op de
goede weg. Men kan de problemen
weer beter hanteren”, zo verklaart de
hulpverleenster. 

Met welke problemen komen mensen
zoal? Het is bekend dat Romonesco’s
specialiteit vooral relatieproblemen in
de meest brede zin van het woord zijn.
De helft van de consulten betrof
(echt)paren. Maar ook individuele per-
sonen kwamen vaak met relationele
problematiek in familie, opvoeding of
werk. 
Zijn alle relaties gered? Romonesco:
“Voor zover er een basis was van zelfre-
flectie en goede wil lukte het meestal
wel. Maar als een relatie al te ver ‘ver-
ziekt’ was dan moest er gezocht wor-
den naar een goede manier om uit el-
kaar te gaan. Vooral het belang van de
kinderen stond bij mij dan voorop.”

Hoe zat het met de eenlingen? Meer
vrouwen dan mannen durfden aan de
bel te trekken voor hun problemen bij
Romonesco. “Maar dat is in de thera-
piewereld een normaal verschijnsel.
De leeftijd varieerde tussen pakweg 30
en 75 jaar. Uit verschillende maat-
schappelijke achtergronden en met
een grote diversiteit aan problemen
kwam men bij me. Soms ging het om
problemen waarvoor men zich
schaamde en dan geeft zo’n ‘één
vrouwspraktijk’ wel veiligheid. Het be-
ste resultaat werd bereikt wanneer
men anders tegen zichzelf en de pro-
blemen ging aankijken. Voor velen gaf
dit een hogere kwaliteit van leven.”

Zijn er nog specifieke plannen voor de
toekomst? “Buiten dat ik directe colle-
ga’s mis, mis ik ook het werken met
groepen. Ik zou best vastgelopen
teams willen coachen. Dit ligt in het
verlengde van relatie- en familiethera-
pie. Alleen laat het woord therapie er
dan maar vanaf. Het doel is beter func-
tioneren in het werk samen met je col-
lega’s. Naar jezelf durven kijken en le-
ren oplossen van obstakels hoort hier-

bij.” Hoe aanmelden? “In principe zijn
de afspraken op dinsdag of donderdag
en op maandagavond. Het eerste ge-
sprek is gratis mits gevolgd door ten
minste een vervolgconsult. Eventuele
vergoeding hangt af van de soort ziek-
tekostenverzekering. Een uitgebreid
pakket biedt de meeste kans op ver-
goeding. Bedrijven kunnen zich ook
aanmelden als ze een coach voor een
team zoeken. Ik maak dan een af-
spraak voor een oriënterend gesprek
op de locatie zelf.” Telefonisch aan-
melden kan via (0573) 453906. 

Meer informatie over Heleen Romo-
nesco en haar praktijk voor Psychothe-
rapeutische Consulten aan de Boom-
gaard in Ruurlo vindt u op de website: 
www.heleenromonesco.nl

In december 2005 werd in Contact Ruurlo aangekondigd dat er door
Heleen Romonesco een nieuwe hulpverleningspraktijk was gestart in
Ruurlo. Hoe loopt het nu een jaar later? Heel wat mensen hebben inmid-
dels haar deur weten te vinden. Sommigen werden verwezen door hun
huisarts, anderen hadden haar telefoonnummer nog van de publicaties
in de bladen, weer anderen kwamen na goede ervaringen van vrienden en
kennissen en weer anderen omdat ze Romonesco nog kenden vanuit haar
Riagg/GGNet-tijd.

1e gesprek met Heleen Romonesco is gratis mits gevolgd door tenminste een vervolgconsult

Als éen van de partners van een paar
gaat dementeren, vergt dit veel van
het verzorgingstalent en het aanpas-
singsvermogen van de ander. Voor
voordien reislustige stellen wordt de
wereld opeens veel kleiner. 

Sinds enige tijd bestaan er speciale va-
kantiemogelijkheden voor thuiswo-
nenden mensen met dementie en
hun partner. Het initiatief kwam van
de Vereniging Alzheimer Nederland.
De speciale vakanties heten "TOCH
UIT". De vakantiegangers in spe kun-
nen kiezen uit 8 locaties in Nederland.

In een sfeervol hotel in een mooie om-
geving staan deskundige vrijwilligers
dag en nacht klaar die zowel de pa-
tiënt als de verzorgende partner op-
vangen, zodat ook die laatste eens kan
uitblazen en bijtanken. Er wordt voor
de Alzheimerpatiënten allerlei gerich-
te aktiviteiten georganiseerd, én er is
ruimte om dit aan de wensen van de
gasten aan te passen. De partner heeft
de vrije keus of hij/zij daar wel of niet
aan deelneemt. Natuurlijk bestaat de
mogelijkheid te wandelen of te fietsen
met Uw partner, met anderen of al-
leen. Net wat U wilt!  Ook zijn er voor
de partners gespreksgroepen en voor-
lichtingsavonden over praktische on-
derwerpen.

Iedereen is van harte welkom vanaf
19.00 uur, om 19.30 uur begint het
programma. Toegang is vrij. Voor
meer informatie: (06) 46 54 01 41.

Alzheimer Café 
Zutphen en omstreken
Iedereen die betrokken is bij de-
mentie is welkom op 21 maart a.s.
naar het Alzheimer Café in "de
Born", Oude Bornhof 55-57 te Zut-
phen te komen. Het thema deze
avond is: "Toch Uit !" er even tussen-
uit met Uw dementerende partner.

Op 30 maart a.s. opent Attractie-
park Slagharen de poorten voor
het nieuwe seizoen. Als aanvulling
op de ruim 40 bestaande attracties
voor jong en oud opent het park in
2007 een gloednieuw 4D filmthea-
ter.  In dit theater kunnen bezoe-
kers de spannende 4-dimensionale
film Haunted House beleven. Door
middel van extra effecten in de
stoelen en in de zaal zullen bij de
kijker de rillingen letterlijk over de
rug lopen.
Naast het nieuwe filmtheater biedt
Attractiepark Slagharen haar gas-
ten in 2007 opnieuw een uitgebrei-
der entertainment aanbod. In het
Circus/Showtheater worden nieu-
we clowns- en magicshows opge-
voerd en ook buiten het theater
worden de bezoekers regelmatig
op verrassende wijze vermaakt. Bo-
vendien kunnen gasten dit jaar ie-
der weekend en op alle feestdagen
en tijdens de schoolvakanties ge-
nieten van de populaire zomerpa-
rade. Naast een ontspannen dagje
uit voor het hele gezin, biedt At-
tractiepark Slagharen volop moge-
lijkheden voor een actief meer-
daags verblijf. Zo zijn er all-wea-
ther tennisbanen en jeu de boules
banen. Daarnaast biedt het park
voor actieve en sportieve senioren
voordelige fietsarrangementen
aan. Gasten van de verblijfsaccom-
modaties hebben onbeperkt toe-
gang tot alle attracties, shows,
zwembaden en (avond)entertain-
ment. Attractiepark Slagharen is in
2007 geopend van vrijdag 30 maart
tot en met zondag 28 oktober. Van
maandag t/m donderdag zijn de
poorten open van 10.00 uur tot
17.30 uur; op vrijdag en zaterdag
tot 18.00 uur. Op zon- en feestda-
gen en in de schoolvakanties zijn
de attracties en de restaurants tot
19.00 uur open. In de zomervakan-
tie (1 juli t/m 2 september) kunnen
gasten van het park dagelijks om
16.00 uur genieten van de spette-
rende zomerparade. Attractiepark
Slagharen hanteert een all-in en-
treeprijs met gratis en onbeperkt
toegang tot alle attracties, het Cir-
cus/Showtheater, de voorstellingen
en de zwembaden. Kinderen t/m 3
jaar mogen gratis naar binnen.

Veel plezier in
Attractiepark
Slagharen

Een kleine twintig jaar geleden begon
Cor ten Barge restaurant De Ruif in
het markante hoekpand aan de Laars-
traat. Het restaurant werd bekend in
de wijde regio en groeide elk jaar. 

Na verloop van tijd breidde De Ruif uit
met cateringservice. Dit bleek een ge-
weldige zet en zowel het restaurant als

de catering maakte een enorme ont-
wikkeling door. Door het succes heb-
ben Cor en Erica afgelopen jaar beslo-
ten het restaurant over te doen aan
een nieuwe exploitant. 

Hierdoor kan het eigenaarsechtpaar
zich volledig toeleggen op de catering
en evenementenorganisatie.

De Ruif Catering en Evenementenor-
ganisatie verzorgt de catering voor
particulieren en bedrijven. 

Iedereen kan er terecht voor zowel een
feestelijke salade als voor de verzor-
ging van een bedrijfsfeest van duizen-
den mensen. Bij het bedrijf werken
dertig vakbekwame en servicegerichte
medewerkers, fulltime en parttime. 

Het nieuwe pand op De Revelhorst is
ingericht volgens de modernste eisen.
De kantoorruimte is sfeervol inge-
richt, de presentatieruimte geeft de
mogelijkheid klanten een goed beeld
te geven van de talloze mogelijkhe-
den, het magazijn ziet er strak en net-
jes uit, maar de absolute trots is de
schitterende keuken. Deze grote ruim-
te, voorzien van alle gemakken, is het
kloppend hart van het bedrijf.

Iedereen die Cor en Erica wil geluk-
wensen met hun nieuwe bedrijf op de
Gelderhorst 1 in Zutphen en met ei-
gen ogen wil zien hoe mooi het gewor-
den is, is van harte welkom op donder-
dag 22 maart tussen 15.00 en 22.00
uur. 

Als u komt wilt u dit wel even door-
geven op tel. 0575-511922 of per mail:
deruif@planet.nl

Wie niet kan wachten tot donderdag
kan ook alvast op internet kijken:
www.deruif.nl

Open huis De Ruif

De Ruif Catering en Evenementenorganisatie opent op donderdag 22
maart het nieuwe onderkomen. Tussen 15.00 en 22.00 uur kunnen alle
belangstellenden het nieuwe bedrijf van Cor en Erica ten Barge komen
bewonderen. Iedereen die zich van tevoren aanmeldt - tel. (0575) 51 19 22
of per mail deruif@planet.nl - is van harte welkom.

Praktijk voor psychotherapeutische consulten een jaar later

Veel mensen weten 
Heleen Romonesco te vinden

Als gevolg van enkele incidenten had
de uitvaartbranche enige jaren gele-
den een slecht imago. De branche wil-
de de kwaliteit van dienstverlening op
niveau houden en besloot een keur-
merk te ontwikkelen. De Stichting
Keurmerk Uitvaartzorg en het bijbe-
horende keurmerk zijn het gevolg.

Vijf peilers waarborgen de kwaliteit
van de uitvaartondernemingen met
een keurmerk. De uitvaartverzorger
maakt vooraf heldere afspraken over
de uitvoering van de uitvaart en de
prijs ervan. Dit voorkomt onduidelijk-
heden achteraf. Nabestaanden kun-
nen er van uitgaan dat de uitvaart
zorgvuldig wordt uitgevoerd. Het
keurmerk stelt onder andere eisen
aan leveranciers, producten en dien-
sten. Uitvaartbedrijven met een keur-
merk werken uitsluitend met ervaren
en goed opgeleide medewerkers die
het afscheid centraal stellen en nabe-
staanden ruimte bieden. 

Uitvaartverzorging Monuta Kamper-
man stuurde als eerste bedrijf na af-
loop van elke uitvaart een klanttevre-
denheidsformulier. Het is nu een voor-
waarde om het keurmerk te kunnen
krijgen. Op een dergelijk formulier
kunnen opdrachtgevers eenvoudig
aangeven wat ze van de uitvaart von-
den. Ondanks alle zorgvuldigheid
waarmee gewerkt wordt, zijn klachten
nooit helemaal te voorkomen. Het
keurmerk beschikt over een standaard
klachtenprotocol. Zo hebben nabe-
staanden de zekerheid dat klachten
serieus worden genomen.

Het Keurmerk Uitvaartzorg staat ach-
ter de kwaliteit van Uitvaartverzor-
ging Monuta Kamperman en geeft na-
bestaanden zekerheid dat ze kiezen
voor een betrouwbare uitvaartverzor-
ger. Uitvaartverzorging Monuta Kam-
perman is er trots op als een van de
eerste bedrijven het keurmerk te ont-
vangen.

Kwaliteit
Monuta
bekroond
met
Keurmerk
Nieuw keurmerk geeft 
nabestaanden zekerheid
Nederland is vanaf 14 maart een
keurmerk rijker. Het Keurmerk Uit-
vaartzorg geeft nabestaanden ze-
kerheid en bescherming bij de keu-
ze van een uitvaartonderneming.
Uitvaartverzorging Monuta voldoet
aan de strenge criteria en is er trots
op als een van de eerste bedrijven
het keurmerk te ontvangen.
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Hoveniersbedrijf

Marco Besselink
� TUINONTWERP �

� TUINAANLEG (RENOVATIE) �
� TUINONDERHOUD �
� (SIER)BESTRATING �

� VIJVERS �
Dr. A. Ariënsstraat 39a • 7221 CB Steenderen

Tel.: (0575) 44 17 33 • 06 53677354
Website: www.besselink-hovenier.nl
E-mail: info@besselink-hovenier.nl

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

– Tuinontwerp – Tuinaanleg
– Tuinonderhoud – (sier)bestrating

facelift zonder operatie
dankzij de huidvriendelijke

NLite-V-laser

In 3 tot 5 behandelingen een prachtig
resultaat. Overtuig uzelf en maak een

vrijblijvende info-afspraak.
Zie voor meer informatie artikel

elders in dit blad.

Even noteren in uw agenda:

open-/infodag:
zaterdag 14 april
van 10.00-17.00 uur.

(zie advertentie over twee weken).

Cosmetisch Instituut FRANCINE
Varsseveldseweg 55
7131 JA Lichtenvoorde

0544 371509
www.francine.nl

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

� draai- en valramen � vensters en luiken
� hefschuifpui � trappen
� serres � glas
� dakkapellen � hang- en sluitwerk
� kozijnen (volgens politiekeurmerk)
� ramen � verbouwen en onder-
houd
� deuren � metselwerk
� schuren � verder alle machinale
� montage en ander timmerwerk

H. Mulder tel. 0575 - 45 14 86
Kruisbrinkseweg 20 b.g.g. 06 - 1533 8615
7227 DA Toldijk fax 0575 - 45 09 40

www.mulder-machinaaltimmerbedrijf.nl
info@mulder-machinaaltimmerbedrijf.nl

� Dakplatanen
� Leiplatanen
� Leilindes
� Bol Acacia, - Catalpa, - Essen
� Groen en rode beuk
� Beukenhagen
� Thuja Brabant 160 tot 200 cm

� Bloeiende magnoliabomen

BOOMKWEKERIJ

HALFMAN BV
Rondweg 2A 
Hengelo (Gld.) Telefoon (0575) 46 14 24
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Sinds 2003 hebben huurders meer
(wettelijke) mogelijkheden om hun
huurwoning te verbeteren. Verbeter
uw Huurwoning sluit daarbij aan. Zo
hoeft de huurder de woning meestal
niet meer achter te laten in de oor-
spronkelijke staat. Het is dan wel be-
langrijk dat de huurder vooraf goed
overlegt met de verhuurder. Met be-

hulp van de reeks Verbeter uw Huur-
woning gaat de huurder beter gelnfor-
meerd dit gesprek in. 

Verhuurders staan vaak positief tegen-
over goed uitgevoerde verbeteringen,
omdat de verhuurbaarheid en waarde
van de woning kan toenemen. Als de
huurder vooraf heldere afspraken
hierover maakt met de verhuurder,
vergoedt deze mogelijk een deel van
de investering.

DUIDELIJKE AFSPRAKEN
Op dit moment is informatie beschik-
baar over vier veel voorkomende ver-
betermogelijkheden in een huurwo-
ning, namelijk energiebesparing, de
keuken, de indeling en uitbreiding
van de woning, vloeren en trapbekle-
ding. Op www.verbeteruwhuurwo-
ning.nl kunnen huurders de vier bro-
chures downloaden. De informatie
helpt de lezer bij een gedegen voorbe-
reiding, het maken van afspraken met
de verhuurder (bijvoorbeeld over toe-

stemming en vergoeding), de keuze-
mogelijkheden per klus, en het vast-
leggen van afspraken met een uitvoe-
rend bedrijf. Ook is er aandacht voor
energiebesparende en milieuvriende-
lijke maatregelen.

BROCHURES BESTELLEN
Verhuurders en gemeenten kunnen
de gedrukte versie van de brochures
bestellen via de website www.verbete-
ruwhuurwoning.nl.

INITIATIEFNEMERS
Verbeter uw Huurwoning is het resul-
taat van een samenwerking tussen
consumentenorganisaties (Nederland-
se Woonbond, Milieu Centraal, VAC-
punt Wonen) en marktpartijen (Vast-
goed Belang, Vereniging van Klussen-
bedrijven (VLOK), VvE Belang, 

KWH (Kwaliteitscentrum Woningcor-
poraties Huursector)). Het project is
mede ondersteund door het Ministe-
rie van VROM.

Huurders kunnen veel doen om
hun woning te verbeteren
Bij het verbeteren van een huurwo-
ning mogen huurders vaak meer
dan ze denken. Bijvoorbeeld een
ligbad plaatsen, de zolder isoleren
of extra bovenkastjes in de keuken
aanbrengen. Voor ingrijpende ver-
anderingen moet de verhuurder
wel toestemming verlenen. Veel
verhuurders zijn daar heel coulant
in. Sinds kort bestaat er een hulp-
middel dat huurders helpt. De
reeks Verbeter uw Huurwoning
geeft inzicht in de mogelijkheden
en de te nemen beslissingen. Maat-
regelen om energie en milieu te be-
sparen zijn hierin meegenomen.

“Ik ben dierenarts geworden om men-
sen die dieren houden daarmee te hel-
pen. Daar heb ik altijd naar gestreefd”,
zegt de ervaren dierenarts halverwege
het gesprek. De mens achter het dier
heeft hij nooit uit het oog verloren.
“Of dat nou gezelschapsdieren, paar-
den of boerderijdieren zijn”. Volgens
Van Ingen zijn goede contacten met
en goede relaties opbouwen met vee-
houders en particuliere eigenaren van
dieren, heel belangrijk voor een die-
renarts. 

OPGEGROEID MET DIEREN
Van Ingen is geboren en getogen in de
Betuwe. Hij is geboren in Nederhe-
mert en groeide op in Well-Ammerzo-
den, waar hij zijn jeugd doorbracht.
Bij zijn ouderlijk huis was een grote
boomgaard waar hij al zijn dieren kon
houden. Vanaf kinds af aan zei Anton
altijd, dat hij boer wou worden. Zijn
vader had geen boerderij, maar zijn
opa wel. Hij was daar bijna altijd op de
boerderij te vinden. Anton groeide
dan ook op met dieren. Het fokkers-
gen zat al vroeg in zijn bloed. “Als jo-
chie van 8-9 jaar ben ik al begonnen
met het fokken van konijnen. Later
werden het geiten, schapen en op

mijn vijftiende heb ik m’n eerste pony
gekocht op de markt in Den Bosch”,
weet hij zich nog goed te herinneren.
“Ik was ongeveer vijftien jaar toen ik
besloten heb om dierenarts te wor-
den”. 

BEGONNEN IN HENGELO
Tijdens zijn co-schappen heeft Van In-
gen zijn eerste praktische ervaringen
opgedaan bij een oudere dierenarts in
Breukelen. Daar heeft hij vier maan-
den gewerkt als assistent. In februari
1975 was Anton van Ingen afgestu-
deerd en is toen als dierenarts begon-
nen in Hengelo Gld. “Ik ben op 25 fe-
bruari in Hengelo aangesteld als die-
renarts. Ik werkte toen samen met col-
lega Hans Eil. Het was een hele drukke
praktijk. De nieuwbouw van de prak-
tijk was net klaar en we konden in de-
ze praktijk meteen aan de slag”. Een
mooi moment van die begintijd staat
hem in zijn geheugen gegrift. “Hans
Eil ging op vakantie en dan stond ik er
alleen voor. Er was toen een circus in
Hengelo en een leeuw moest behan-
deld worden. Als dierenarts werd ik
toen geroepen, maar dan krap je je
toch wel even achter de oren van: hoe
zal ik dat oplossen! Ik denk dat ik het

heel vakkundig heb opgelost. Ik heb
daar zelf een mooie fotoreportage
van”. 

DRIE PRAKTIJKEN
Anton van Ingen neemt afscheid als
dierenarts van ‘De Graafschap Dieren-
artsen’, vanwege het bereiken van zijn
60-jarige leeftijd. “In de dierenartsen-
wereld is het algemeen gebruik dat je
dan stopt”. Hij is in Hengelo 32 jaar
praktiserend dierenarts geweest en
daarmee ook de laatste echte Hengelo-
se dierenarts, die zijn carrière volledig
in Hengelo heeft uitgeoefend. Naar
zijn idee heeft hij in drie praktijken ge-
werkt. Eerst zestien jaar samen met
Hans Eil. Met z’n tweeën runden ze de
praktijk. “We waren 24 uur per dag op
elkaar aangewezen en hebben elkaar
altijd moeten bijstaan op overvolle da-
gen en in drukke periodes. De tweede
fase, omdat zo te noemen, was met
collega Henk Jan Ormel, die is geko-
men als vervanger van Hans Eil. Een
half jaar later kwam Harald Salomons
het team versterken. Die nieuwe maat-
schap heeft binnen enkele jaren een
nieuwe kliniek gebouwd in Hengelo
aan de Kampstraat. Vooral de behan-
deling van gezelschapsdieren nam
een grote vlucht. 

FUSIE 
Door maatschappelijke ontwikkelin-

gen, onder meer in de agrarische sec-
tor en heel veel veranderingen ook
binnen de diergeneeskunde, zijn de
Hengelose dierenartsen contacten
gaan zoeken met de buurtpraktijken.
Dat is met name begonnen in Ruurlo
en later is ook aansluiting gezocht
met Vorden en Steenderen. “Dat heeft
in 1999 geresulteerd in een grote fu-
sie. Toen is de maatschap ‘De Graaf-
schap Dierenartsen’ ontstaan”, legt
Van Ingen uit. 
“Al die praktijken hadden eigen cultu-
ren. Om die verschillende culturen zo
snel mogelijk weg te werken, is het be-
ter alles samen te brengen in één ge-
bouw. Met één startpunt en één cen-
trale administratie. Met een centraal
gebouw kun je ook de assistentes be-
ter en gerichter laten werken”, vindt
de Hengelose dierenarts. “Wij hebben
vanaf de fusie in 1999gestreefd naar
het Engelse model, met één centraal
gebouw met daar omheen een aantal
kleine praktijkruimtes. Het centraal
gebouw staat dan ook in het centrum
van ons gebied en dat is in Vorden aan
de Schimmeldijk”.

PAARDEN
Het werk van een dierenarts is veelzij-
dig. In zijn carrière had hij te maken
met allerlei soorten dieren. “Wat ik
het liefste deed? Nou, dat is een lastige
vraag”. Na even nadenken: “Je wilt na-
tuurlijk mensen niet voor het hoofd
stoten”, begint hij voorzichtig. “Maar
paarden zijn vanaf kinds af aan mijn
lievelingsdieren geweest. Daar had ik
ook veel hobby in. Bij Hans Eil in de
praktijk deed ik al veel het paarden-
werk. Eil had daar niet zoveel liefheb-
berij in. Ik ben daardoor een beetje in
het paardenwerk gegroeid en ik deed
dat ook graag”. Daarnaast vindt Van
Ingen, dat je met runderen ook heel
veel kunt doen en goede resultaten
kunt bereiken. “Het zijn natuurlijk
economisch gebonden behandelingen
maar, daarmee kun je de mens achter
het dier wel heel goed helpen”. 

IMPACT DOOR INFECTIEZIEKTEN
De varkenspest en de mond en klauw-
zeer (mkz) heeft Anton van Ingen van
dichtbij meegemaakt. Dat heeft veel
impact op hem gehad. “Maar het heeft
ook heel veel leed berokkend bij de
mensen achter het dier: de veehou-
ders. Mijn stelling is dan ook: Dit soort
infectieziekten heeft de burger, die
toch een beetje ver van de agrarische
wereld af staat, via de media laten
zien, dat veehouders wel degelijk emo-
tioneel bij hun dieren betrokken zijn”.

MEERDERE HOOGTEPUNTEN
In zijn lange periode als dierenarts
heeft Van Ingen veel mooie momen-
ten meegemaakt. Een van de vele
hoogtepunten was voor hem onder
meer de nieuwbouw in Hengelo, waar
hij als “bouwpastoor” aan heeft mo-
gen meewerken. “Toen dat geopend
werd, was dat een hoogtepunt in mijn
carrière”. Maar zegt hij er meteen ach-
teraan, “de nieuwbouw in Vorden die
afgelopen januari geopend is en waar
ik ook als lid van de bouwcommissie
vijf jaar aan meegewerkt heb, is voor
mij eveneens een hoogtepunt. Niet zo-
zeer als dierenarts, maar wel als die-
renartsondernemer”. Op de vraag of
hij het werk zal missen, geeft Van In-
gen resoluut als antwoord: “Jazeker!
Niet zozeer het werk, maar wel de con-
tacten met de veehouders en eigena-
ren van andere dieren”. 

MEER TIJD VOOR HOBBY’S
Anton van Ingen, woonachtig in Hen-
gelo, maakt zich verdienstelijk in de
gemeenschap op verschillende terrei-
nen. Hij is onder meer voorzitter van
de Marktvereniging en Hippisch Hen-
gelo. “Ik heb wel eens het gevoel dat ik
hieraan te weinig tijd en aandacht kon
besteden. Ik hoop dat dit nu beter
wordt. Zelf heeft hij zes pony’s. Dit
jaar verwacht hij een aantal veulens.
“Dus, de hobby gaat zo verder”, lacht
hij!

Dierenarts Anton van Ingen neemt na 32 jaar afscheid

"Ik heb altijd gestreefd de mens achter het dier het naar de zin te maken"

Anton van Ingen uit Hengelo stopt na 32 jaar als dierenarts. Zaterdag 31
maart is er van 14.00 tot 17.00 uur een afscheidsreceptie in Partycentrum
Langeler in Hengelo.

Dierenarts Anton van Ingen trekt na 32 jaar de deur van de praktijk achter zich dicht.

Autodidact Jolanda kon als kind al
de aantrekkingskracht van diereno-
gen niet weerstaan. Ze moest en zou
ze levensecht op het schilderdoek
vastleggen. 'Lijnen volgen - kijken -
aanraken - heerlijk voelen' is haar

motto wat het maken van beelden
betreft. Ze noemt haar beelden dan
ook liefdevol 'tastbeelden'. Wilt u de
bijzondere kunstwerken van Jolanda
eens bewonderen, kom dan naar de
Cactus Oase, Jongermanssteeg 6 te
Ruurlo. 

Voor meer informatie: tel. 0573
451817 of infolijn (24 uur per dag)
0880 102030. E-mail: info@cactusoa-
se.nl en website: www.cactusoase.nl

Jolanda Garritsen exposeert
in familie park Cactus Oase
8 april t/m 30 juni a.s.

Jolanda Garritsen uit Toldijk
waagt een sprong in het diepe
door voor het eerst in haar leven
haar beelden en acryl-schilderij-
en te exposeren.

CAMPING CARD ACHTERHOEK
De Camping Card Achterhoek is gratis
en exclusief ontwikkeld door en voor
de aangesloten kampeerterreinen.
Welke dat zijn is vermeld in de bro-
chure Kamperen in de Achterhoek. 

Op vertoon van de Camping Card be-
taalt de kaarthouder / kampeerder in
voor- en naseizoen, tot 1 juli en na 1
september, een gereduceerd tarief (€
10, € 12 of € 14 per nacht). Welk tarief
wordt gehanteerd hangt af van de
voorzieningen en faciliteiten op de be-
treffende camping. Tijdens het week-

end van 30 maart tot en met 1 april
kan men op de campings met de Cam-
ping Card Achterhoek (CCA) zelfs gra-
tis kamperen. 

WAAR HEEFT U RECHT OP
In de brochure Kamperen in de Ach-
terhoek en op de website www.kampe-
renindeachterhoek.nl is precies te
zien waar de CCA-houder recht op
heeft en hoe gebruik kan worden ge-
maakt van de kaart. Tevens is hier te
lezen welke campings bij dit samen-
werkingsverband zijn aangesloten en
waarin zij zich ten opzichte van elkaar
onderscheiden. 

GROOT SUCCES
De Camping Card Achterhoek is een
groot succes. Sinds de introductie in
januari is de kaart al ettelijke duizen-
den malen gedownload. Achterhoeks
Bureau voor Toerisme en de deelne-
mende campings zien het komend
kampeerseizoen dan ook met uiterst
positieve verwachtingen tegemoet.
Wel het advies om niet op de bonne-
fooi naar de Achterhoek af te reizen,
maar tevoren een plekje te reserveren!

Weekend 30 maart - 1 april

Gratis kamperen bij achterhoekse campings
In het weekend van 30 maart tot en
met 1 april 2007 kan men in de
Achterhoek gratis kamperen op
vijftien campings van het samen-
werkings¿verband ‘Kamperen in
de Achterhoek’. Dit op vertoon van
de gratis Camping Card Achter-
hoek, die men heel eenvoudig zelf
kan downloaden van de website
www.kamperenindeachterhoek.nl.
Een initiatief van Achterhoeks Bu-
reau voor Toerisme en de deelne-
mende campings.



Nieuws over ontwikkelingen in het centrum van Hengelo Gld.

Samen met de Hengelose ondernemersvereniging,
wooncorporatie ProWonen, Giesbers vastgoed en advies-
organen MKB REVA en SAB is de gemeente Bronckhorst aan
de slag gegaan met het opstellen van een zogenaamd
masterplan voor het centrum van Hengelo. Dit plan is een
vervolg op de Structuurvisie Hengelo-kom 2003 en
Detailhandelsstructuurvisie Hengelo-centrum 2006.
"Terrasjes rond het kerkplein en een compact en kwalitatief
goed winkelgebied op loopafstand", zo zou volgens 
André Baars, wethouder Ruimtelijke en economische
ontwikkeling, het centrumgebied van Hengelo er in 2015 
uit moeten zien.

Uit de onderzoeken van 2003 en 2006 is gebleken dat in 
het centrum van Hengelo geen (markt)ruimte is om de
detailhandel uit te breiden, maar dat een kwalitatieve
versterking wel belangrijk is. Met het masterplan wil 
de gemeente de kwaliteit van het centrum een slag
verder brengen. Gemeentelijk projectleider Jeffrey
Wassink: "Sommige ontwikkelingen hebben tijd nodig,
andere zijn op relatief korte termijn te realiseren." 
Hij hoopt dat door de trekkende rol van de betrokken
partijen en onder regie van de gemeente deze
kwaliteitsslag kan worden gemaakt.

De belangrijkste onderdelen van het masterplan zijn:
• herontwikkeling Edah-locatie en omgeving
• locatie Rabobank
• herontwikkeling locatie huidige gemeentehuis

Raadhuisstraat
• herontwikkeling Bleekstraat-Ruurloseweg
• inrichting ring rond de kerk (verblijfsgebied met horeca)
• herontwikkeling hoek Spalstraat-Raadhuisstraat
Zaken waar bij ontwikkelingen rekening meegehouden 
moet worden, zijn de verkeerscirculatie, het parkeerbeleid,
detailhandel- en horecabeleid, toeristisch beleid en
welstand. Het masterplan gaat de toekomstige mogelijk-
heden weergeven waarbinnen planmakers, ondernemers,
bewoners en de gemeente moeten werken

Dorpshart
De hoofdstructuur van het centrum van
Hengelo is vrij helder. De St. Remigiuskerk
is min of meer het hart van het dorp. 
De kerk met toren is beeldbepalend en
vanaf vele plekken in Hengelo zicht-
baar. Van hieruit lopen de Raadhuis-
straat en de Spalstraat verder het
dorp in. Langs deze twee uitlopers
en de straten rond de kerk liggen
vrijwel alle centrumfuncties. Het
ontbreken van een uitgesproken en
echt herkenbaar dorpshart en de
langgerektheid van het Hengelose
centrum zijn de zwakke plekken.

Samenwerking is het sleutelwoord
Volgens Wassink is samenwerking
tussen de verschillende betrokken partijen
het sleutelwoord. "De economie draait op
volle toeren, als je hier als gebied of als kern
een graantje van mee wilt pikken, moet je een
actieve houding hebben." Hij ziet met name uitdagingen
voor de gevestigde ondernemers. Zij kennen hun klanten als
beste en moeten blijven investeren in hun centrum. "Nieuwe
ondernemers zijn nodig om het winkelbestand blijvend te
versterken en de gaten in het centrum op te vullen. De rol
van de gemeente is meer regisserend geworden, partijen bij
elkaar brengen en sturend optreden via bijvoorbeeld beleid
dat er is. Uiteraard moet de gemeente ook investeren. Dit is
voor een deel al gebeurd, in de openbare ruimte, met de
herinrichting van de Spalstraat. Deze kwaliteitsslag wordt de
komen jaren voortgezet."

In de regio zijn Lichtenvoorde en Eibergen
goede voorbeelden met vitale en leefbare
centra. "Dit hopen wij in Bronckhorst
met het masterplan voor het
Hengelose centrum ook te
realiseren", zegt wethouder
Baars. "Soms moet je als
gemeente het voortouw
nemen als andere partijen 
een wat afwachtende houding
aannemen. Dat doen we nu.
Over een aantal jaren moét
Hengelo een compact en gezellig
koopcentrum zijn."

De mening van inwoners en gebruikers
Natuurlijk vinden de initiatiefnemers van het
masterplan het belangrijk om te weten wat u als inwoner 
en gebruiker van de winkels en horeca in Hengelo straks
vindt van het masterplan waar nu aan gewerkt wordt. Via
regelmatige berichtgeving in Contact houden wij u op de
hoogte van het plan. Als het masterplan in concept klaar is,
organiseert de gemeente een informatieavond om met u in
gesprek te gaan over de plannen. Ook volgt de gemeente een
officiële inspraakprocedure waarin u uw mening kunt geven.
Via Contact krijgt u hierover tezijnertijd meer informatie.

De belangrijkste doelen van het masterplan en daarmee
voor het Hengelose centrum zijn in grote lijnen:

• het compacter maken van het centrum
aan de noordzijde (Raadhuistraat)

• het verbeteren van de verblijfs-
kwaliteit rond de St. Remigiuskerk

(horecaconcentratie)
• het ontwikkelen van betere
looproutes (circuit Raadhuis-
straat-Kerkstraat-Spalstraat)
• het geven van een nieuwe
functie aan de locatie van het
huidige gemeentehuis aan de
Raadhuisstraat
• het compacter maken van
het centrum aan de zuidzijde
(Spalstraat, Welkoop en
Super de Boer)

Hengelose
Ondernemers

Vereniging
De Hengelose Ondernemers Vereniging

(HOV) is 72 jaar geleden opgericht om te zorgen voor een
betere samenwerking tussen de winkeliers. Die doelstelling
uit de begintijd staat nog steeds overeind. De activiteiten zijn
uiteraard wel aangepast aan de huidige tijd. Zo onderhoudt
de HOV contacten met overheden en belanghebbenden en
werkt de HOV samen met andere verenigingen in Hengelo.
Natuurlijk blijven ook de koopzondagen, de braderie, de

intocht van de Sint en het verzorgen van de
feestverlichting in december belangrijke

activiteiten van de HOV.

De komende jaren zet de HOV zich
actief in om te proberen

leegstand van winkelruimte te
voorkomen en ondernemers
te steunen bij opvolging en
overdracht van hun bedrijf.
De HOV is dan ook samen
met de Kamer van
Koophandel en de
gemeente Bronckhorst de
initiatiefnemer geweest
voor een uitgebreid

onderzoek naar de wensen
van consumenten en

ondernemers uit Hengelo 
met betrekking tot het winkel-

aanbod. Ook wordt nagedacht
over de vraag hoe het winkelhart

van het dorp er uit zou moeten zien.
"Daarom neemt de HOV van harte deel aan

de ontwikkeling van het masterplan voor het
centrum van Hengelo. Het streven is om Hengelo niet alleen
het bestuurlijke maar ook het winkelhart van Bronckhorst 
te laten zijn, aantrekkelijk voor zowel ondernemers als
consumenten", zo zegt Erik Duin, voorzitter van de
Hengelose Ondernemers Vereniging.

ProWonen en
Hengelo

Wooncorporatie ProWonen
beheert ruim 8.000 wonin-

gen in de gemeenten
Bronckhorst, Berkelland
en Oost Gelre. Hengelo 
is één van de grotere
kernen. ProWonen heeft

er ongeveer 633 woningen
in beheer: 432 eengezins-

woningen, 40 woningen voor
1 en 2 persoons huishoudens

en 161 voor senioren.

De heer Jan Stoel, manager vastgoed van 
de wooncorporatie: "ProWonen zet zich in om nieuwe
woningen te bouwen in Hengelo. We streven naar betaalbare
nieuwbouw, geschikt voor jong èn oud." ProWonen richt zich
zowel op de huursector als op de betaalbare koopsector.
"Een goede afstemming met de gemeente is hierbij van groot
belang." ProWonen speelt zo goed mogelijk in op demo-
grafische ontwikkelingen. De groep 55-plussers neemt de
komende decennia sterk toe en daarmee de vraag naar
levensloopbestendige en comfortabele woningen. 
Aan de Raadhuisstraat, naast de huidige Rabobank is een
nieuwbouwproject in voorbereiding. Jan Stoel: "Hier komen
32 appartementen voor senioren. Een mooie centrale locatie,
de dagelijkse boodschappen zijn om de hoek te krijgen! 
Op de begane grond van het gebouw worden de bibliotheek
en commerciële ruimten gerealiseerd. Een kelder onder het
gebouw biedt plaats aan ruim 50 parkeerplaatsen."

Hengelo is volop in beweging. Wilt u weten wat er op 
woon- en werkgebied te doen is? Dat kan! Samen
met PG Makelaardij heeft ProWonen in
het centrum van Hengelo, aan de
Raadhuisstraat 9, een woonwinkel
waar u harte welkom bent.

MKB REVA
"Hengelo is een dorp 
met goede sociale,-
onderwijs- en sport-
voorzieningen en een
bruisend verenigings-
leven. Nu nog een
kloppend winkelhart 
dat met een gevarieerd
aanbod, goede bereikbaar-
heid, ligging en prettige
sfeer een visitekaartje is waar
het winkelend publiek graag
komt", zo zegt centrumcoach
Hengelo Teun Pals van MKB REVA, die
door de gemeente is aangesteld. Hij treedt
op als intermediair tussen de ondernemers en de 
andere partijen die betrokken zijn bij de ontwikkelingen in
het Hengelose centrum.

Kernwinkelgebied
Het kernwinkelgebied moet het gebied worden dat zich
uitstrekt van de kop van de Raadhuisstraat, rond de kerk, tot
de kop van de Spalstraat. In september 2006 is MKB REVA,
adviesorgaan voor het midden- en kleinbedrijf, in opdracht
van de gemeente begonnen met de inventarisatie van de
wensen van ondernemers en pandeigenaren in het centrum
van Hengelo. Uit de gesprekken die gevoerd zijn, is gebleken
dat een aantal bedrijven wil verplaatsen naar het kernwin-
kelgebied. Ook binnen het kernwinkelgebied zijn belangrijke
verschuivingen te realiseren. De heer Pals: 
"Met de ondernemers is nauwkeurig gekeken hoe het
kernwinkelgebied er nu uitziet en hoe het er uit zou moeten
zien als gekeken wordt naar het gevraagde aantal vierkante
meters brutovloeroppervlakte in relatie tot wat aanwezig is
en er nu nog bijgebouwd wordt."

De bouw van het pand bij de Rabobank door ProWonen en 
de nieuwbouw op de hoek Raadhuisstraat/Banninkstraat 
en de hoek Kerkstraat/Raadhuisstraat zijn belangrijke
ontwikkelingen. De centrumcoach: "Maar daarmee zijn we 
er nog niet, er moeten ook andere zaken opgepakt worden
om ons doel te bereiken. In het nieuwe masterplan komt dat
tot uitdrukking. Het voorkomen van leegstand en het vullen
van leegstaande winkellocaties door het interesseren van
nieuwe winkels voor Hengelo is zo'n onderdeel."

Consultatiegroep
Naast de initiatiefnemers is een externe consultatiegroep
opgericht als gesprekpartner. Hierin zitten onder meer de
Kamer van Koophandel, Rabobank en stichting Wakker
Hengelo. Met hen vinden binnenkort de eerste gesprekken
plaats.

Hengelo: compact en gezellig koopcentrum in 2015!

Stedenbouwkundig bureau SAB uit Arnhem heeft
opdracht gekregen het masterplan voor Hengelo te
maken.

Wethouder Baars en projectleider Wassink in het centrum van Hengelo.



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. 12, 20 maart 2007

Zoals u wellicht weet heeft de
gemeente sinds 1 januari jl. een
nieuw subsidiebeleid. Het jaar 2007
is nog een overgangsjaar. Vanaf 2008
worden de subsidies berekend op
basis van het nieuwe beleid. Voor
organisaties die op basis van het
oude beleid van één van de
voormalige gemeenten tot en met
2007 subsidie ontvingen, kan dit
gevolgen hebben. In de meeste
gevallen blijft het recht op subsidie
voor deze organisaties bestaan,
maar wordt de subsidie hoger of
lager dan men gewend was. In een
aantal gevallen bestaat helaas geen
recht meer op subsidie. Daarnaast
zijn er organisaties die in één van de
voormalige gemeenten geen sub-
sidie ontvingen, maar op basis van
het nieuwe geharmoniseerde beleid
vanaf 2008 wel recht hebben op
subsidie.

U kunt op de website van de

gemeente Bronckhorst (infobalie;
plannen en projecten; andere
plannen en beleid; subsidiebeleid)
het nieuwe subsidiebeleid
raadplegen en beoordelen of uw
organisatie in aanmerking komt voor
subsidie in 2008. Daarnaast kunt u

het nieuwe beleid inzien bij de
afdeling Maatschappelijke
ontwikkeling in het gemeentehuis 
in Hengelo Gld. Tevens zijn daar de
beleidsstukken tegen betaling
verkrijgbaar.
Als u denkt in aanmerking te komen

voor subsidie, kunt u vóór 1 mei 2007
een aanvraagformulier voor subsidie
in 2008 indienen bij de gemeente
Bronckhorst. Meer informatie 
over de aanvraag vindt u op het
aanvraagformulier 2008. Het
aanvraagformulier is verkrijgbaar
op het gemeentehuis en gemeente-
kantoor of te downloaden via de
website www.bronckhorst.nl. Voor
subsidieaanvragen die na 1 mei 2007
ontvangen worden, geldt een korting
op de hoogte van de subsidie. Meer
informatie hierover kunt u vinden in
het subsidiebeleid. Uiterlijk 31
december van het jaar voorafgaand
aan het subsidiejaar waarvoor u
subsidie aanvraagt, ontvangt u
bericht over uw aanvraag.

Voor vragen over de subsidieaan-
vraag 2008 kunt u contact opnemen
met mevrouw A. Goris, afdeling
Maatschappelijke ontwikkeling, 
tel. (0575) 75 04 90.

Subsidieaanvraag 2008 Maatschappelijke ontwikkeling

Wegwerpkwasten en -rollers kunt u het beste invriezen of afgesloten
bewaren (zonder schoon te maken). Een redelijk alternatief is om de
rollers of kwasten goed droog te rollen en ze daarna uit te spoelen. 
U moet zeker niet het spoelwater door het putje in de straat spoelen.
Dit veroorzaakt vervuiling van de grond en van vijvers en sloten.
Meer weten over het riool? Kijk op onze website www.bronckhorst.nl
of op www.riool.info.

Latex, muurverf

De moeder en dochter die vrijwillig
toezicht hielden op kinderen in
speeltuin de Braamberg in Voor
Drempt, hebben jarenlang goed
werk verricht. Zij zijn op leeftijd
gekomen, waardoor zij genoopt zijn
te stoppen. De speeltuin was alleen
in de zomermaanden open. Nu deze
vrijwilligers gestopt zijn met dit
werk, heeft de gemeente besloten
het toezicht over te nemen en heeft
dit uitbesteedt aan de Stichting

Buitenbeheer. Hierdoor kunnen de
openingstijden worden verruimd. 
Nu is de speeltuin het gehele jaar
geopend, door de week van 10.00 tot
12.00 uur, van 13.30 tot 17.00 uur en
van 18.00 tot 20.00 uur. Op zaterdag
is de speeltuin open van 13.00 tot
17.00 uur. Bij afwezigheid van de
gemeentelijke beheerder wordt het
toezicht gedaan door (jonge) vrijwil-
ligers van de speeltuinvereniging.

Speeltuin de Braamberg in Voor Drempt

het hele jaar open

De monumentencommissie verga-
dert op 21 maart 2007 om 9.00 uur in
het gemeentekantoor. Deze verga-

dering is openbaar. De agenda voor
deze vergadering kunt u vinden op
onze website www.bronckhorst.nl.

Monumentencommissie

Begin februari is er een digitaal
discussieforum geopend op de
website van de Regio Achterhoek
(www.regio-achterhoek.nl) met als
doel in gesprek te gaan met
geïnteresseerde burgers in de
Achterhoek. De Regio Achterhoek
staat op het punt om een nieuwe
samenwerkingskoers te kiezen voor

de komende jaren en daagt u graag
uit om hierover mee te praten.
Iedere week staat er een nieuwe
stelling van een bestuurder op de
site, waar u uw reactie op kunt
loslaten. Deze keer de beurt aan
mevrouw Leppink, portefeuille-
houder Water van de Regio
Achterhoek:

Praat mee over de samenwerking in de

Achterhoek!

"Samen zijn we sterk, maar dan wel praktijkgericht en met z'n allen!"
Goede samenwerking is essentieel voor het krachtig functioneren van
onze regio. Dit betekent, dat wij allemaal mee moeten doen, maar dan wel
zodanig, dat ieder zelf accenten kan leggen en ook de positieve effecten
waarneemt. De theoretische onderleggers liggen er voldoende op de
diverse onderdelen, dus nu: aan de slag!

Wat is uw mening? Laat van u horen, wij zijn benieuwd! U kunt ook nog
reageren op de eerder geplaatste stellingen van andere leden van het
dagelijks bestuur van de Regio Achterhoek.



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. 

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

VVV activiteitenkalender

De gemeente Bronckhorst vindt een
goede woonomgeving voor haar
inwoners belangrijk. André Baars,
portefeuillehouder woningbouw:
"Hierbij hoort ook het scheppen van
mogelijkheden voor nieuwbouw."

Nieuwbouw kan echter niet
onbeperkt plaatsvinden. De rijks-
overheid en de provincies hebben
daarin een belangrijke stem. De
provincie maakt afspraken met de
regio, in het geval van Bronckhorst
de regio Achterhoek, over aantallen
en locaties per gemeente. De
provincie eist dat regionaal
tenminste 30% van de te bouwen
woningen op inbreidingslocaties
(binnen bestaand stedelijk gebied)
gebouwd worden. Binnen die
aantallen hebben woningen voor
kwetsbare doelgroepen zoals
'starters' en 'ouderen' speciale
aandacht. Dit staat allemaal in het

Kwalitatief Woningbouwprogramma
2005-2014. Volgens dit programma
moeten in de gemeente Bronckhorst
in die periode ca. 1.100 woningen
worden gebouwd.

Wethouder Baars: "En Bronckhorst
is hiermee al aardig op weg! 
Vanaf januari 2005 zijn al zo'n 
400 woningen gerealiseerd, in
aanbouw dan wel vergund in
Bronckhorst. Voor ca. 500 woningen
zijn er al voorbereidingen in een
vergevorderd stadium gaande."

Buitengebied
Nieuwe woningen in het kader van
het beleid voor herinvulling van
vrijkomende (agrarische) bebouwing
in het buitengebied zijn hierin nog
niet meegeteld. Het programma
gaat voor de periode tot 2014 uit van
in totaal 125 woningen in het buiten-
gebied.

Woningbouw in Bronckhorst op schema

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 23 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

Ter gelegenheid van
de aanstaande ge-
boorte van het derde
kind van Z.K.H. de
Prins van Oranje en
H.K.H. Prinses Máxi-

ma der Nederlanden is door het
Ministerie van Binnenlandse Zaken
een vlaginstructie gegeven. Zodra

de Rijksvoorlichtingsdienst het
bericht heeft gedaan dat het derde
kind geboren is, mag de Nederland-
se vlag met wimpel uitgehangen
worden tot zonsondergang van die
dag. Als de mededeling pas na 
16.00 uur gedaan wordt, mag ook 
de daaropvolgende dag gevlagd
worden. Mocht de mededeling op

zondag gedaan worden, dan mag 
die dag niet gevlagd worden. Dat
mag dan pas de maandag daarna.
Hetzelfde geldt voor een mededeling
over de geboorte van het kind op
zaterdag na 16.00 uur: dan mag die
dag tot zonsondergang gevlagd
worden, zondags niet, maandags
daaropvolgend wel.

Vlaginstructie geboorte

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
• Bronckhorst, plaatsen 30 stuks tijdelijke reclameaanduidingen voor paaspopfestival in

Zieuwent, 27 maart t/m 9 april 2007, MDS buitenreclame
• Bronckhorst, Roll-over-Bronckhorst, 10 en 11 mei 2007 van 18.30 tot 21.00 uur en 12 mei 2007

van 14.00 tot 17.00 uur, Zonnebloem regio IJsselstreek
• Halle, circuit De Kappenbulten, ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet en tijdelijke

gebruiksvergunning tent, 11 en 12 mei 2007 van 08.00 tot 20.00 uur en 23 juni van 08.00 tot
01.00 uur en 24 juni 2007 van 08.00 tot 20.00 uur, catering H. van Heijst

• Hengelo Gld., Zelhemseweg/Winkelsweg, 1 september 2007 van 20.00 tot 01.30 uur, tentfeest
met live-muziek en ± 1.200 personen, 27 augustus t/m 2 september 2007, tijdelijke gebruiks-
vergunning tent, 1 en 2 september 2007, afsluiten gedeelte Winkelsweg, Hengels Feest

• Hengelo Gld., Vorden en Zelhem, tijdelijke reclameaanduidingen voor Hengels Feest, 23 juli
t/m 2 september 2007, Hengels Feest

• Hengelo Gld., tent Zelhemseweg/Winkelsweg, ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet, 
1 september 2007 van 20.00 tot 01.00 uur, D. Wolf

• Hummelo, Broekstraat, parkeerverbod aan beide zijden van de weg i.v.m. voorjaars- en
grassendagen en ontheffing winkeltijdenverordening, 19 en 20 mei, 1 en 2 september, 6 en 7
oktober 2007, kwekerij Oudolf

• Hummelo, Zutphenseweg, 9 juni 2007 van 20.00 tot 01.30 uur, tentfeest met live-muziek en 
± 1.200 personen, 7 juni t/m 11 juni 2007, tijdelijke gebruiksvergunning tent, stichting
Pontificaal

• Hummelo, Zutphenseweg, ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet, 9 juni 2007 van 20.00 tot
01.00 uur, G.H. Nusselder

• Keijenborg en Zelhem, plaatsen van 3 reclameborden i.v.m. koningschieten, 5 april t/m 7 mei
2007, stichting evenementen schuttersgilde St. Jan

• Keijenborg, Booltinkplein, 1 juli 2007 van 10.00 tot 17.00 uur, rommelmarkt, loterij tijdens
rommelmarkt, ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet, 1 juli 2007 van 06.00 tot 17.00 uur,
gedeelte afsluiten Pastoor Thuisstraat, stichting evenementen schuttersgilde St. Jan

• Keijenborg, i.v.m. kermis afsluiten gedeelte Past.Thuisstraat van 20 t/m 27 juni 2007 en
afsluiten centrum Keijenborg van 22 t/m 26 juni 2007, stichting evenementen schuttersgilde 
St. Jan

• Keijenborg, voormalig schoolplein aan de Kerkstraat, Koningschieten, 6 mei 2007 van 12.30 tot
21.00 uur, stichting evenementen schuttersgilde St.Jan

• Vorden, Antoniuskerk, opening Cuypersjaar, 19 mei 2007 van 11.00 tot 17.00 uur, stichting
Vrienden van de Kerk op de Kranenburg

• Vorden, Dorpsstraat, braderie/oude ambachtenmarkt, 19 juli 2007 van 15.00 tot 22.00 uur,
zomerfeesten Vorden

• Vorden, kermis, 19 juli van 14.00 tot 00.30 uur, 20 en 21 juli 2007 van 14.00 tot 01.30 uur,
zomerfeesten Vorden

• Vorden, afsluiten diverse wegen in het centrum i.v.m. kermis, 18 t/m 22 juli 2007, zomerfeesten
Vorden

• Vorden, sportcomplex Oude Zutphenseweg, Wikee de Viking toernooi met 's avonds live-
muziek op 26 mei 2007 van 09.30 tot 01.30 uur en Danonetoernooi op 2 juni 2007 van 09.00 tot
22.00 uur, tijdelijke gebruiksvergunning tent van 26 mei t/m 3 juni 2007, voetbalvereniging

Vorden
• Zelhem, nabij Wisselt 40, plaatsen mobiele schaftwagen, week 8 t/m 13 2007, aannemers-

bedrijf B. Bretveld
• Zelhem, Keijenborgseweg 1, tijdelijke gebruiksvergunning tent i.v.m. bruiloft, 14 april 2007, 

D. Janssen
• Zelhem, Oosterwijkweg, ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet, 20 mei 2007 van 10.00 tot

18.00 uur, R.W.T.J. Berendsen
• Zelhem, Oosterwijkweg, touwtrektoernooi, 20 mei 2007 van 08.00 tot 18.00 uur, T.T.V.

Oosterwijk
• Zelhem, sporthal De Pol, slaapweekend, 21 en 22 april 2007, gymnastiekvereniging S.S.S.
• Zelhem, Stationsplein, rommelmarkt, 12 mei 2007 van 08.30 tot 15.00 uur, scoutinggroep

Hertog van Gelre
• Zelhem, Stellingweg, ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet, 29 april 2007 van 10.00 tot

18.00 uur, J.H. Buchter

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
• Hengelo Gld., Schapendijk 6, geheel vernieuwen/vergroten werkplaats-opslag-koeienstal
• Hengelo Gld., Varsselseweg 29, bouw schuur ter vervanging van bestaande schuur
• Hummelo, Beatrixlaan19, gedeeltelijk vergroten woning
• Hummelo, Rozegaarderweg 17, verbouwen woning met schuren
• Keijenborg, Boeijinkweg 2, verbouwen woning
• Steenderen, L. Dolfingstraat 1, veranderen woning
• Steenderen, Leemstraat 1, bouwen jongveestal
• Vorden, Galgengoorweg 1, bouwen recreatiewoning
• Vorden, Nieuwstad 49, gedeeltelijk vergroten bestaande leslokalen
• Vorden, Ruurloseweg 96/98, gedeeltelijk vernieuwen gevel paardenstal
• Zelhem, Banninkstraat 9, verbouw berging
• Zelhem, Burgemeester Rijpstrastraat 16-18, gedeeltelijk veranderen 2 woningen
• Zelhem, Everhardinkweg 6A, gedeeltelijk veranderen woning
• Zelhem, Hummeloseweg, vergroten dubbele woning

Aanvragen

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

Artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Vorden, het Jebbink 15, vrijstelling om een tandartsenpraktijk te mogen realiseren. Het betreft

een vrijstelling met toepassing van artikel 8, lid 6 van de planvoorschriften van het geldende
bestemmingsplan 'Vorden West en Zuid herziening het Jebbink 15'

• Vorden, Willem Alexanderlaan 3, vrijstelling om een carport te mogen bouwen. Het betreft een
vrijstelling met toepassing van artikel 8, lid 5 van de planvoorschriften van het geldende
bestemmingsplan 'Vorden West en Zuid 1992'

De bouwplannen liggen vanaf 22 maart t/m 4 april 2007 tijdens de openingstijden ter inzage in 
het gemeentekantoor bij de afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving. Bent u op de
genoemde openingstijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak
maken met een van de medewerkers van deze afdeling, tel. (0575) 75 02 88.

Voorgenomen vrijstellingen



Openbare bekendmakingen - vervolg

Artikel 19, lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Zelhem, Kerkweg 9, vrijstelling om een praktijk met wachtruimte gedeeltelijk te mogen

vergroten. Het betreft een vrijstelling van de planvoorschriften van het geldende bestem-
mingsplan 'Komplan fase III, IV en V'

Het ontwerpbesluit ligt vanaf 22 maart t/m 2 mei 2007 tijdens de openingstijden ter inzage in 
het gemeentekantoor bij de afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving. Bent u op de
genoemde openingstijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak
maken met een van de medewerkers van deze afdeling, tel. (0575) 75 02 88.

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

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
Verzonden op 14 maart 2007:
• Bronckhorst, tijdelijke reclameaanduidingen Kerk in Actie, 22 maart t/m 4 april 2007, Bizon

buitenreclame
• Bronkhorst, kruising Onderstraat/Molenstraat, innemen van standplaats voor de verkoop van

consumptie ijs, 1 maart t/m 31 oktober 2007, B.W. Vegelin
• Steenderen, Burg. Buddingh'plein, innemen standplaats voor de verkoop van aardappelen,

groenten en fruit van 1 januari t/m 31 december 2007, J. Bleijenberg
• Vorden, marktplein aan de Dorpsstraat, innemen standplaats verkoop Vietnamese snacks,

zaterdagen van 1 januari t/m 31 december 2007, T.P. Nguyen-Hoang
• Zelhem en Keijenborg, Akkermansstraat, 22 april 2007 van 11.00 tot 18.00 uur, autocross

wedstrijden, Halse autocross vereniging
• Zelhem, Akkermansstraat, ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet, 22 april 2007 van 

10.00 tot 20.00 uur, N. Eenink
• Zelhem, ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet, 25 maart 2007 van 12.00 tot 17.00 uur,

Super De Boer Hollak
Verzonden op 15 maart 2007:
• Hengelo Gld., multicultureel centrum De Kamp, concert malletband, 23 maart 2007 van 

20.00 tot 22.30 uur, Koninklijke Harmonie Concordia
• Steenderen en omgeving, tijdelijke reclameaanduidingen voor vrijmarkt, 31 maart t/m 1 mei

2007, stichting oranjecomité Steenderen
• Steenderen, centrum, lampionnenoptocht op 29 april 2007 en kinderspelen/vrijmarkt op 

30 april 2007 van 07.00 tot 19.00 uur, stichting oranjecomité Steenderen

Lichte bouwvergunningen
Verzonden op 9 maart 2007:
• Vorden, Prins Clauslaan 2, bouw carport, verleend met vrijstelling op grond van artikel 15 van

de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Zelhem, Prinses Irenestraat 8, vergroten woning
Verzonden op 13 maart 2007:
• Vorden, Schimmeldijk 1, plaatsen naambord, verleend met toepassing van artikel 50, lid 6, van

de Woningwet/doorbreken aanhoudingsplicht Recontructieplan Achterhoek en Liemers
Verzonden op 14 maart 2007:
• Vorden, Lindeseweg 21, gedeeltelijk vergroten kapschuur
Verzonden op 15 maart 2007:
• Hengelo Gld., Hofstraat 20, vergroten dakkapel
• Steenderen, Molenkolkweg 7, bouwen carport

Reguliere bouwvergunningen
Verzonden op 9 maart 2007:
• Halle, Halle-Nijmanweg 40, veranderen gedeelte van een woonruimte
Verzonden op 13 maart 2007:
• Drempt, H. Remmelinkweg 7a, vergroten opslag/bergruimte, verleend met vrijstelling op

grond van artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Hummelo, Keppelseweg 40, bouwen van een woning met bijgebouw, verleend met vrijstelling

op grond van artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Toldijk, Lamstraat 14, verbouwen schuur
Verzonden op 14 maart 2007:
• Baak, Bobbinkstraat 2, vergroten basisschool
• Hengelo Gld., Vierblokkenweg 1, vergroten tijdelijke huisvesting met een keukenruimte

Reguliere bouwvergunningen 2e fase
Verzonden op 13 maart 2007:
• Laag-Keppel, Rijksweg 28, bouwen woning

Gewijzigde bouwvergunning
Verzonden op 14 maart 2007:
• Hengelo Gld., Waarleskamp 2c, veranderen woning, verleend met vrijstelling op grond van

artikel 19, lid 2, van de Wet op de Ruimtelijke Ordening

Sloopvergunningen
Verzonden op 12 maart 2007:
• Baak, Zutphen-Emmerikseweg 80-96 en Pastoor Bouwhuisstraat 29-33, gedeeltelijk slopen

van bergingen; dakplaten, komt asbesthoudend afval vrij
• Hengelo Gld., Scharfdijk 1A, geheel slopen rundveestal exclusief de fundering, komt asbest-

houdend afval vrij
• Hengelo Gld., Steenderenseweg 21, geheel slopen werktuigenberging/opslag en opslag vaste

mest, komt asbesthoudend afval vrij
• Hummelo, Laarstraat 9, geheel slopen bloemenkas
• Vorden, Lieferinkweg 6, geheel slopen loods/dierenverblijf, komt asbesthoudend afval vrij
Verzonden op 13 maart 2007:
• Vorden, Almenseweg 49, geheel slopen dakbeschot van de woning met stalling, schouw van de

schoorsteen en watermeterput, komt asbesthoudend afval vrij

Kapvergunningen
Verzonden op 15 maart 2007:
• Hengelo Gld., Steenderenseweg 4, vellen van zes fijnsparren, geen herplantplicht
• Hengelo Gld., Sarinkdijk 5, vellen van 18 berken, herplant verplicht: beukenhaag
• Keijenborg, Molenstraat 3, vellen van twee berken, geen herplantplicht
• Vorden, Holskampweg 5, vellen van twee eiken, herplant verplicht: twee eiken

• Laag-Keppel, Nachtegaalplein 9, vellen van vijf inlandse eiken, herplant verplicht: twee
inlandse eiken

Ontheffingen verbranden afvalstoffen (art. 10.63 Wm en art. 5.5.1 en 
art. 5.4.1 APV)
Verzonden op 20 maart 2007:
• Halle, Halle-Heideweg 23a, voor verbranding nabij de Heurneweg
• Halle, Halle-Nijmanweg 40, voor verbranding nabij de Neijenkampweg
• Hengelo Gld., Berendschotstraat 10, voor verbranding nabij de Berendschotstraat 10
• Hengelo Gld., Riefelerdijk 5, voor verbranding nabij de Riefelerdijk
• Olburgen, Pipeluurseweg 8, voor verbranding nabij de Pipeluurseweg 8
• Vierakker, Kapelweg 1, voor verbranding nabij de Kapelweg 1
• Vorden, Deldenseweg 4, voor verbranding nabij de Deldenseweg 4
• Vorden, Schuttestraat 16, voor verbranding nabij de Schuttestraat 16
• Vorden, Wientjesvoortseweg 6, voor verbranding nabij de Wientjesvoortseweg 6
Paasvuren:
• Baak, Bakermarksedijk 19, voor verbranding nabij de Bakermarksedijk 19
• Halle, Wolfersveenweg 14, voor verbranding nabij de Wolfersveenweg 14
• Hengelo Gld., Aaltenseweg 3, voor verbranding nabij de Winkelsweg
• Hengelo Gld., Hogenkampweg 40, voor verbranding nabij de Hogenkampweg 40-42
• Hengelo Gld., Iekink 10, voor verbranding nabij de Banninkstraat
• Toldijk, Zutphen-Emmerikseweg 31, voor verbranding nabij de Zutphen-Emmerikseweg 31
• Zelhem, Het Loo 2, voor verbranding nabij de Het Loo 4
• Zelhem, Nijmansedijk 7, voor verbranding nabij de Nijmansedijk 7

Tijdelijke verkeersmaatregelen
• Hengelo Gld, de Sint Michielsstraat, ter hoogte van de basisschool, wordt afgesloten voor alle

verkeer, op 20 maart 2007 van 07.45 uur tot 12.00 uur
• Hengelo Gld., op 25 maart 2007 is de Spalstraat tussen de Zuivelweg en de Raadhuisstraat van

06.00 uur tot 18.00 uur afgesloten voor alle verkeer, behalve bestemmingsverkeer
• Steenderen, op 30 april 2007 van 07.00 tot 19.00 uur worden de Dorpsstraat tussen de

Landlustweg en de J.F. Oltmansstraat, het Burg. Buddinghplein en het parkeergedeelte voor
de Rabobank afgesloten voor alle verkeer, behalve bestemmingsverkeer. Een stopverbod 
geldt op die dag voor de Burg. Smitstraat en de J.F. Oltmansstraat vanaf de dr. A. Ariënsstraat
tot aan de Kerkhofweg. Ook geldt een parkeerverbod op de Burg. Smitstraat, met uitzondering
van de bestaande parkeervakken, de J.F. Oltmansstraat vanaf de dr. A. Ariënsstraat tot aan 
de Kerkhofweg, de Dorpsstraat vanaf de Burg. Smitstraat tot aan de Landlustweg, de
Bronkhorsterweg, in de bebouwde kom, en de Kerkhofweg

• Wichmond, op 23 maart 2007 is de Dorpsstraat tussen de Baron van der Heijdenlaan en de
Hackforterweg van 08.00 uur tot 11.00 uur afgesloten voor alle verkeer, behalve bestemmings-
verkeer

• Zelhem, Keijenborg, op 22 april 2007 is de Akkermansstraat tussen de Uilenesterstraat en de
Keijenborgseweg van 08.00 uur tot 19.00 uur afgesloten voor alle verkeer, behalve bestem-
mingsverkeer

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

Ontwerpbestemmingsplan 'Landgoed Heidevloed'
Het ontwerpbestemmingsplan 'Landgoed Heidevloed' en de daarop betrekking hebbende
stukken liggen van 22 maart t/m 2 mei 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.

Het plan heeft betrekking op de realisatie van een nieuw landgoed gelegen op de hoek Stadsedijk
en Nijmansweg in Zelhem. Het plangebied heeft een totale oppervlakte van ca. 7,9 hectare. 
Het landgoed bestaat uit nieuwe natuurontwikkeling en een woongebouw bestaande uit een
hoofdvolume en twee kleinere wooneenheden, die tezamen één architectonisch geheel vormen.
Voor minimaal 90% wordt het landgoed opengesteld voor publiek ten behoeve van dagrecreatie.

Een ieder kan gedurende de termijn van terinzagelegging zijn zienswijze op het ontwerpbestem-
mingsplan naar keuze schriftelijk (wat de voorkeur heeft) of mondeling naar voren brengen bij de
gemeenteraad.

Wijzigingsplan 'Bestemmingsplan Buitengebied Steenderen 2007;
Hoogstraat 34 in Toldijk'
Het ontwerpwijzigingsplan 'Bestemmingsplan Buitengebied Steenderen 2007; Hoogstraat 34 in
Toldijk' en de daarop betrekking hebbende stukken liggen van 22 maart t/m 2 mei 2007 tijdens de
openingstijden voor een ieder ter inzage in het gemeentekantoor bij de afdeling Ruimtelijke en
economische ontwikkeling. Bent u op de genoemde tijden niet in de gelegenheid de stukken in 
te zien, dan kunt u een afspraak maken met een van de medewerkers van de afdeling, 
tel. (0575) 75 03 70.

Het plan heeft betrekking op de functieverandering van een voormalige agrarische dienstwoning
aan de Hoogstraat 34 in Toldijk.

Bestemmingsplannen



Openbare bekendmakingen - vervolg

Een belanghebbende kan gedurende de termijn van terinzagelegging zijn zienswijze op het
ontwerpwijzigingsplan naar keuze schriftelijk (wat de voorkeur heeft) of mondeling naar voren
brengen bij b en w.

Vastgesteld bestemmingsplan 'Buitengebied herziening
Rouwenoordseweg 12'
De gemeenteraad van Bronckhorst heeft op 22 februari 2007 het bestemmingsplan
'Buitengebied herziening Rouwenoordseweg 12' vastgesteld. Bij de vaststelling van dit plan zijn
geen wijzigingen aangebracht ten opzichte van het ontwerp.

Het plan heeft betrekking op de verhoging van de aanwezige straalverbindingstoren met een
topbuis van 106 meter in verband met de uitzending van digitale televisiesignalen.

Het bestemmingsplan ligt van 22 maart t/m 2 mei 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.

Gedeeltelijk goedgekeurd bestemmingsplan 'Zelhem, Velswijkweg 1 
en 3'
Gedeputeerde Staten van Gelderland hebben op 6 maart 2007 het bestemmingsplan 'Zelhem,
Velswijkweg 1 en 3' gedeeltelijk goedgekeurd. Goedkeuring is onthouden aan:
• artikel 3.3.5 van de voorschriften, om reden dat deze vrijstellingsmogelijkheid te ruime

bouwmogelijkheden biedt buiten het agrarisch bouwperceel en kan leiden tot sterke
landschappelijke verdichting en verrommeling

• de zinsnede 'en artikel 3.3.5' in artikel 3.3.6 van de voorschriften, om reden dat goedkeuring is
onthouden aan artikel 3.3.5

• artikel 3.4.6 van de voorschriften, om reden dat de voorgestelde wijze van vestiging van een
niet-specifiek agrarisch bedrijf via de wijzigingsbevoegdheid in strijd is met het geldende
beleid

Het plan heeft betrekking op de sloop van de bedrijfsgebouwen, inclusief dienstwoning van een
voormalig transportbedrijf aan de velswijkweg 3 in Zelhem en maakt de bouw van twee woningen
op deze locatie mogelijk. Op het agrarisch bedrijf aan de Velswijkweg 1 wordt intensieve veehou-
derij uitgesloten en wordt zorg als nevenfunctie mogelijk gemaakt.

Het besluit van Gedeputeerde Staten en het bestemmingsplan liggen van 22 maart t/m 2 mei
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.

Voor zover het besluit strekt tot goedkeuring kan een belanghebbende die tijdig bedenkingen
heeft ingebracht, alsmede een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten
dat hij geen bedenkingen heeft ingebracht, gedurende de termijn van ter inzagelegging beroep
instellen tegen het goedkeuringsbesluit. Voor zover het besluit strekt tot onthouding van
goedkeuring kan een belanghebbende gedurende de termijn van ter inzagelegging beroep
instellen tegen het besluit tot onthouden van goedkeuring. Beroep dient te worden ingesteld bij
de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage.

Het besluit van Gedeputeerde Staten treedt daags na afloop van de beroepstermijn in werking.
Het beroepschrift heeft geen schorsende werking. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek
om voorlopige voorziening is ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van
de Raad van State, treedt het besluit niet in werking voordat op het verzoek is beslist.

Ontwerpbesluiten (art. 8.1/8.4 Wm en afd. 3.4 Awb)
Bij de afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving in het gemeentekantoor liggen vanaf 
22 maart t/m 2 mei 2007 tijdens de openingstijden de volgende ontwerpbesluiten ter inzage:
• Keijenborg, Wolsinkweg 1, een oprichtingsvergunning voor een schapenhouderij
• Zelhem, Industriepark 7a, een nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning voor een

kunststofverwerkend bedrijf

Strekking van de ontwerpbesluiten:
Voor zover rekening valt te houden met toekomstige ontwikkelingen van de milieubelasting 
van de inrichtingen zelf en ontwikkelingen in de directe omgeving, zijn de ontwerpen van de
vergunningen opgesteld onder de voor dat soort inrichtingen gebruikelijke voorschriften in het
belang van de bescherming van het milieu.

Zienswijzen:
Gemotiveerde zienswijzen tegen de ontwerpbesluiten kunnen gedurende de termijn van ter
inzagelegging zowel schriftelijk als mondeling door een ieder worden gemaakt. Zienswijzen
moeten bij ons worden ingediend vóór 3 mei 2007. Indien u dat wenst worden uw persoonlijke
gegevens, als indiener van schriftelijke zienswijzen, niet bekend gemaakt. U moet dat dan wel,
tegelijk met de zienswijzen, schriftelijk aan ons verzoeken. Ook kunt u mondeling zienswijzen
inbrengen tijdens een gesprek. Als u dit wilt, kunt u contact opnemen met de afdeling Veiligheid,
vergunningen en handhaving, tel. (0575) 75 02 87.

Uitsluitend belanghebbenden die nu zienswijzen indienen of aantonen dat zij daartoe redelijker-
wijs niet in staat zijn geweest kunnen later beroep instellen tegen de definitieve beschikking.

Wet milieubeheer

Aanvulling publicatie Verordeningen baatbelastingen 2005
In Contact van 27 december 2006 zijn de Verordeningen baatbelastingen bekendgemaakt. In de
publicatie is vermeld dat de Verordeningen baatbelastingen op 29 december 2006 in werking
treden, en dat een kopie verkrijgbaar is tegen betaling van de kosten.

In aanvulling hierop, het betreft de volgende verordeningen:
1. Verordening baatbelasting Buitengebied- gebied 1 Toldijkseweg 2005
2. Verordening baatbelasting Buitengebied- gebied 2 Baak-Noord-Zutphen Emmerikseweg 2005
3. Verordening baatbelasting Buitengebied- gebied 3 Baak-Midden-ZE-weg 2005
4. Verordening baatbelasting Buitengebied- gebied 4 Baak-Zuid-ZE-weg 2005
5. Verordening baatbelasting Buitengebied- gebied 5 Dollemanstraat 2005
6. Verordening baatbelasting Buitengebied- gebied 6 Bakermarksedijk 2005
7. Verordening baatbelasting Buitengebied- gebied 7 Vrendenbargsedijk 2005
8. Verordening baatbelasting Buitengebied- gebied 8 Toverstraat/Rozenstraat 2005
9. Verordening baatbelasting Buitengebied- gebied 9 Walterslagweg 2005

10. Verordening baatbelasting Buitengebied- gebied 10 De Veerseweg 2005
11. Verordening baatbelasting Buitengebied- gebied 11 Beukenlaan 2005
12. Verordening baatbelasting Buitengebied- gebied 11a Zutphen-Emmerikseweg 58 2005
13. Verordening baatbelasting Buitengebied- gebied 12 Kruisbrinkseweg 2005
14. Verordening baatbelasting Buitengebied- gebied 12a Kruisbrinkseweg 20/20a 2005
15. Verordening baatbelasting Buitengebied- gebied 13 Landlustweg-Paardestraat 2005
16. Verordening baatbelasting Buitengebied- gebied 14 Olburgseweg 2005
17. Verordening baatbelasting Buitengebied- gebied 14a Olburgseweg 29 2005
18. Verordening baatbelasting Buitengebied- gebied 15 Bronkhorsterweg 2005
19. Verordening baatbelasting Buitengebied- gebied 16 Zutphen-Emmerikseweg/Beekstraat 2005
20. Verordening baatbelasting Buitengebied- gebied 17 Hoogstraat 2005
21. Verordening baatbelasting Buitengebied- gebied 18 Reigersvoort 2005
22. Verordening baatbelasting Buitengebied- gebied 19 Zutphen-Emmerikseweg/Lamstraat 2005
23. Verordening baatbelasting Buitengebied- gebied 20 Pipeluurseweg 2005
24. Verordening baatbelasting Buitengebied- gebied 21 Lamstraat 2a 2005
25. Verordening baatbelasting Buitengebied- gebied 22 Broekstraat 2005
26. Verordening baatbelasting Buitengebied- gebied 23 Hardsteestraat 2005
27. Verordening baatbelasting Buitengebied- gebied 24 Beekstraat 2005
28. Verordening baatbelasting Buitengebied- gebied 25 Paardestraat 2005
29. Verordening baatbelasting Buitengebied- gebied 26 Lamstraat 12a 2005
30. Verordening baatbelasting Buitengebied- gebied 27 Beekstraat 10/11 2005
31. Verordening baatbelasting Buitengebied- gebied 28 Muizengatweg 2005
32. Verordening baatbelasting Buitengebied- gebied 29 Kuilenburgerstraat 2005
33. Verordening baatbelasting Buitengebied- gebied 30 Pipeluurseweg 7/7a 2005
34. Verordening baatbelasting Buitengebied- gebied 31 Doesburgseweg 2005
35. Verordening baatbelasting Buitengebied- gebied 32 Muizengatweg 5/9 2005
36. Verordening baatbelasting Buitengebied- gebied 33 Beekstraat 11/12 2005
37. Verordening baatbelasting Buitengebied- gebied 34 Langendijk 1/3 2005
38. Verordening baatbelasting Buitengebied- gebied 35 Capellegoedweg 2005
39. Verordening baatbelasting Buitengebied- gebied 36 Timpweg 2005
40. Verordening baatbelasting Buitengebied- gebied 37 Schiphorsterstraat / Bakermarksedijk 2005
41. Verordening baatbelasting Buitengebied- gebied 38 Toldijkseweg 24/24a/26 2005

De verordeningen liggen ter inzage bij de afdeling Financiën en belastingen in het gemeente-
kantoor.

Verordeningen

Om dit te vieren organiseerde Binnen-
HuisCenter HCI op 16 en 17 maart
feestelijke Open Dagen die druk wer-
den bezocht. De vele belangstellenden
op beide dagen lieten zich uitvoerig
informeren. Het feestelijke program-
ma stond helemaal in het teken van
de badkamer en de keuken. Er waren
diverse product- en kookdemonstra-
ties en bezoekers konden een aantal
prijzen winnen, zoals een adviesge-

sprek met een binnenhuisarchitect en
een schoonheidsbehandeling. 
Voor de kinderen was er een vrolijke
clown.

BouwCenter HCI blijft uiteraard actief
op de locaties in Hengelo, Zevenaar en
Ulft. Hier kan men terecht voor onder
andere Hout & Bouwmaterialen, deu-
ren, afbouwmaterialen, gereedschap-
pen, ijzerwaren en sierbestrating.

Nieuwe formule: BinnenHuisCenter HCI VVeeeell   bbeellaannggsstteell ll iinngg  ooppeenn  dddaaggeenn
BouwCenter HCI heeft vanaf 16 maart alle activiteiten op het gebied van
keukens, badkamers en tegels in een nieuwe formule: BinnenHuisCenter
HCI. Zowel de vestiging in Hengelo Gld. als Zevenaar hebben nu een Bin-
nenHuisCenter. Het publiek vindt hier een wereld aan woonplezier. Met
overzichtelijke presentaties en deskundig advies op het gebied van bad-
kamers, keukens, tegels, materialen en toepassingen. BinnenHuisCenter
HCI is dan ook de ideale omgeving om inspiratie op te doen voor het creë-
ren van een eigen sfeer in de woning.
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De lente kriebels zijn begonnen
Na het zien van de nieuwe voorjaar col-
lectie bij Langeler Mode, zijn de lente
kriebels begonnen. Afgelopen woensdag
werd de show als van ouds druk bezocht.
Het complete Mode aanbod met eigen-
tijdse trends, actuele mode en zeker niet
te vergeten de new classics werden door
de mannequins en de dressman ge-
showd. 

Thema’s en Kleurbeeld voor dit voorjaar
zijn:
Remember Classics: Klassiekers worden
hip door verrassende combinaties,kleur-
stellingen en gebruik van details en ac-
cessoires.

De neutralen (wit zand marine en zwart)
zijn de belangrijkste kleuren in deze mo-
derichting. Zij worden gecombineerd
met goud zilver en rood accenten. Must
haves zijn de marine strepen pokadots,

goud en zilver accessoires en jeans.

Remember Romance: Door combinatie,
stof gebruik en vervorming is romantiek
dit seizoen modern. Hierin zie je veel ge-
bruik van volumes, pof mouwen en dra-
perieën. Belangrijkste kleur is Wit, daar-
na poederachtige zand en zachte blauw.
Nieuw zijn de kant soorten zoals Brode-
rie Anglaise en Ausbrenner. De jurken
zijn onmisbaar in dit thema en gaan we
veel zien deze zomer.

Mocht uw nieuwsgierigheid zijn gewekt
en heeft U de show gemist, dan kunt op
zondag 25 maart a.s. genieten van onze
Modeflitsen om 13.30, 14.30 en 15.30
uur.

Wij heten u van HarteWelkom, Langeler
Mode Team.

KOOPZONDAG25 maart 200725 maart 2007

Meubelshow in Hengelo Gld
(alléén in Hengelo!)

van o.a. bankstellen, kasten,
eethoeken, fauteuils,
en nog véél meer.

Kortingen tot 40%!

... LENTEKOOPJES ...

tot50%
korting

KARPETTEN

tot50%
korting

MATRASSEN
diverse maten

25 MAART KOOPZONDAG
Ruurloseweg 2 - Hengelo Gld - (0575) 46 14 84

www.spannevogel.nl - www.inbetweens.nl



Raadhuisstraat 23 • Hengelo (Gld.) • Tel. (0575) 46 32 79

Kerkstraat 11 - Hengelo Gld.
(0575) 46 12 35

Spalstraat 32 Hengelo Gld
Tel. (0575) 46 18 84

Nieuw in
onze collectie

Steenderenseweg 11 • Hengelo (Gld.)
Tel.: (0575) 46 21 39 • www.goossensatomica.nl

Nieuwe zomercollectie vrije-tijdskleding is binnen. Kom nu naar
Goossens Atomica en kijk uw ogen uit in onze Bjornson Shop. 

Daarnaast treft u bij ons ook de andere 

bekende outdoor merken aan:

Life Line, Kjelvik, en Bram's Paris

Tot gauw bij Goossens Atomica

Steenderenseweg 11 • Hengelo (Gld.)
Tel.: (0575) 46 21 39 • www.goossensatomica.nl

Ook zo’n verlangen naar het mooie weer...

Kom dan naar Goossens Atomica en bekijk de nieuwe

collectie tuinmeubelen. Een grote keuze in houten-,

kunststof-, vlechtwerk-, aluminium-, rotantuinmeubelen

vindt u bij Goossens Atomica. 

Kortom nieuwe tuinmeubelen nodig? 

Ga dan naar Goossens Atomica

DE tuinmeubelspecialist van de Achterhoek!

Schröder Mode
Ruurloseweg 1
7255 DE Hengelo Gld.
T 0575 46 12 32
F 0575 46 42 75
www.schroder-mode.nl



Voelt u het ook? Het jaarlijks wéér
terugkerende en steeds weer
fascinerende voorjaarsgevoel? De
natuur wordt weer wakker en u
leeft op door de eerste zonnestra-
len. U wilt de voorjaarslucht diep
inademen en u krijgt weer zin in
iets nieuws!

Daarom willen wij u uitnodigen om 
-samen met ons- te komen genieten
van de schoenmode voor dit voor-
jaar en zomer seizoen 2007, want
die heeft ook véél nieuws te bieden!
Laat u zich inspireren. Na een soms
bont winterseizoen, zien we voor

dit voorjaar iets ingetogenere mo-
dellen.

Dat rustig of minder uitbundig
helemaal niet betekent, dat de mo-
de helemaal klassiek wordt, daar-
van kunt u zich zelf komen overtui-
gen. Het liefst vandaag nog, loop ge-
rust onze winkel binnen en kijk op
uw gemak.

Pumps met open geleng, zomers
lichte sandalen, instappers en balle-
rina’s voor de dames. Een zeer vari-
abel aanbod voor kinderen van lief
tot ruig van zilver en geniet tot

stoer, naturel tinten. Laat uw fanta-
sie zijn werk doen en uw voor-
jaar(sgevoel) de vrije loop en maak
zelf uw keuze binnen de mooie
nieuwe schoenmode.

Van wit tot zwart, van klassiek tot
romantisch; wij helpen u graag om
uw voorjaarsoutfit te completeren
met een bijpassend paar schoenen.

Wij verheugen ons op uw bezoek!

Graag tot ziens bij Schoenmode
Hermans

Voorjaar bij Schoenmode Hermans

Vrouwen van nu zijn actief, dynamisch en hebben
een rijk gevuld leven. Mode is daarin belangrijk. Ie-
dere vrouw wil er immers goed uit zien. 

Maar geen enkele vrouw wil vandaag de dag nog gehin-
derd worden door haar fashion outfit, laat staan dat het
niet lekker zit! Onze Nederlandse modemerken Sand-
wich, NTS, Another Woman, BC en Carbone hebben dat
goed begrepen en maken aantrekkelijke, goed zittende
mode items waarin iedere vrouw onder alle omstandig-
heden van haar drukke leven mooi is en blijft.

www.schroder-mode.nl

Schroder Mode

KOOPZONDAG25 maart 200725 maart 2007

VEEL VOORDEEL TIJDENS ONZE
KOOPZONDAG OP 25 MAART 
VAN 11.00 TOT 17.00 UUR

HENGELO
Spalstraat 37, tel.: 0575 - 46 17 13

* BIJ AANKOOP VAN EEN TUINMEUBELSET: 
T.W.V. 15% VAN HET AANKOOPBEDRAG GRATIS 
TUINMEUBEL ACCESSOIRES
* Korting niet van toepassing in combinatie met andere aanbiedingen of waardebonnen.

*15% extra korting HERENBOXERSHORTS

microvezel  5,75

2 voor 10,50

DAMESSLIPS

Heup - Taille - High Leg 2,75

3 voor 7,50

Raadhuisstraat 6

7255 BM Hengelo Gld.

T (0575) 46 21 33

F (0575) 46 30 29

Ook dit voorjaar is er weer een geheel
nieuwe collectie vrije-tijdskleding bin-
nengekomen. In onze bjornson-shop treft
u de complete collectie Bjornson aan,
met daarin ook voor het eerst Bjornson
broeken en shirts. Dit zowel voor man-
nen, vrouwen en kinderen.

Ook dit jaar hebben wij weer een ruime
keuze in capri-broeken en korte broeken.
Natuurlijk met de daarbij te combineren
shirts of blouses. Kortom zowel voor man-
nen, vrouwen en kinderen, ongeacht uw
leeftijd, bij Goossens Atomica vindt u een
ruim assortiment.
Goossens Atomica is daarnaast ook DE
tuinmeubelspecialist van de achterhoek!

De hele nieuwe collectie tuinmeubelen is
weer binnen. Ruime keuze in: alumini-
um-, kunststof-, houten-, rotanmeubelen.
Daarnaast ook de nieuwe trend: loungen.
2- of 3-zitsbanken met bijpassende stoe-
len en tafels. Ook hierin hebben wij een
ruime keuze.

Dus…………. Ook de voorjaarskriebels?
Kom dan naar Goossens Atomica. Het be-
drijf waar service nog hoog in het vaandel
staat.

Ps. Zoals ieder jaar zijn wij ook 2e paas-
dag geopend. Dit jaar weer een grandioze
tuinmeubelshow met diverse aanbiedin-
gen.

Goossens Atomica UW adres voor
sportieve vrije-tijdskleding

KOOPZONDAG 25 MAART 2007

STOEPVERKOOP - RESTANTEN - SPORTSCHOENEN
VOOR DE LAAGSTE PRIJZEN

€ 10,00

€ 15,00

€ 20,00 € 25,00    

€ 40,00     € 30,00

Spalstraat 13, 7255 AA  Hengelo (Gld.) Telefoon: (0575) 46 19 96

De koffie staat klaar!

ADIDAS PUMA ASICS

QUICK NIKE LOTTO

TWINLIFE

Voor de koopzondag 25 maart



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

Zaterdag 24 maart Concert Doetinchemse Bachkoor, St
Willibrorduskerk, Aanvang: 20.00
uur, kerk open: 19,30 uur, Entreeprijs:
€ 7,00 incl. koffie of thee.

Zondag 25 maart Expositie pasteltekeningen, locatie
Raadhuissstraat 4a, 11.00 tot 16.00
uur.

Zondag 25 maart Algemene Koopzondag, winkels open
van 11-17 uur met lentemarkt, Cen-
trum Hengelo Gld

2e Paasdag ( 9 april) Koopzondag meubelzaken. Centrum
Hengelo. Aanv.: 11.00 u.

Zaterdag 14 april Voorjaarsconcert, Org. Chr. Muziek-
ver. Crescendo, Sporthal de Kamp,
aanvang: 20.00 uur.

Zaterdag 28 april Concert m.m.v. Ulfse Nachtegalen
o.l.v. Ben Simmens. Locatie St. Willi-
brorduskerk. Aanvang: 20,00 uur,
kerk open: 19.30 uur.

Zaterdag 28 april Voorjaarsmarkt: paarden- en pony-
markt met paardenrassen-show  Cen-
trum Hengelo Gld aanvang: 08.00 uur

Zondag 6 mei Vogelschieten Koning van Bronck-
horst, Keijenborg.

Zondag 6 mei Lentetocht, KMC 95, cafe Evers, Vels-
wijk.

Vr 11 en za 12 mei Slaatjesactie Crescendo.
Donderdag 17 mei Hemelvaartsdag Broodlevering Mul-

dersfluite Hengelo Gld.
Zaterdag 9 juni Rommelmarkt Crescendo, Sporthal

de Kamp.
Zondag 10 juni Concours Hippique LR de Bosruiters,

de Hietmaat.
Zondag 10-juni Triatlon, Sportpark het Elderink, Hen-

gelo Gld.
Zondag 10 juni Individuele open zondag Hengelo Gld
Zondag 24 juni Kermisoptocht Keijenborg.
Zondag 01 juli Rommel- en antiekmarkt Booltink-

plein Keijenborg.
Zondag 1 juli Zomertocht KMC 95 cafe Evers, Vels-

wijk.
Zaterdag 7 juli Paardenkeuring Wehlspony's + wed-

strijddag, de Hietmaat.
Woensdag 11 juli Kermismarkt, paarden en ponymarkt

en grote warenmarkt Hengelo Gld.
Zaterdag 14 juli Paardenkeuring New Forestpony's, de

Hietmaat.
Wo 11 t/m zo 15 juli Kermis in Hengelo Gld.
Zaterdag 28 juli Paardenkeuring Gelders Paard, de

Hietmaat.
Di 21 t/m vr 24 aug Avondmotorvierdaagse, KMC 95, cafe

Evers, Velswijk.

Za 25 en Zo  26 aug Veteranenrally, Varsselse Molen. 
Zondag 26 augustus Braderie: Centrum Hengelo Gld.
Zaterdag 1 sept Hengelsfeest, Locatie Zelhemseweg,

hoek Winkelsweg.
Zaterdag 1 sept Paardenkeuring Dartmoor en Frie-

sche Paard, de Hietmaat.
Zondag 2 sept Open dag In Stap en Draf, Locatie de

Hietmaat , aanvang: 09.00 uur.
Vrijdag 14 sept Muziekfestival Hengelo Gld, de Hiet-

maat. Org: EMM/cafe Wolbrink
Zondag 16 sept Federatie Schuttersdag, de Hietmaat

Org; Schutterij EMM
Zondag 16 sept Algemene Koopzondag Centrum Hen-

gelo Gld. 
Zondag 23 sept Concours Hippique Ponyclub Henge-

lo,  de Hietmaat.
Zondag 30 sept Herfsttocht KMC 95, cafe Evers, Vels-

wijk.
Za 13 en zo 14 okt Samengesteld Menwedstrijd In Stap

en Draf, de Hietmaat.
Zondag 14 okt Individuele open zondag Hengelo Gld
Zaterdag 20 okt Najaarsmarkt, paarden-en ponymarkt

Hengelo Gld.
Zondag 18 nov Intocht Sinterklaas, Centrum Henge-

lo Gld.
Zondag 16 dec Individuele open zondag Hengelo Gld 
Zondag 23 dec Individuele open zondag Hengelo

Gld.
2e Kerstdag (26dec) Koopzondag meubelzaken Hengelo

Gld.

DOORLOPENDE EVENEMENTEN:
• WEEKMARKT Elke vrijdagmiddag van13.00 tot 17.00 uur.

Lokatie: Parkeerplaats gemeentehuis - Raadhuisstraat
• ACHTERHOEKS MUSEUM 40-45 Marktstraat 6  Hengelo

Gld. Het hele jaar geopend op woensdag, zaterdag en zon-
dag van 13 tot 17uur. Vanaf 1 april t/m 31 okt ook donder-
dag- / vrijdagmiddag en in juli / augustus tevens op dins-
dagmiddag open. Ook op feestdagen behalve 25 decem-
ber en 1 januari. Groepen vanaf 10 personen op afspraak
ook mogelijk op andere tijden.  0575-463942

• KLOMPENMUSEUM Uilenesterstraat 10a  Keijenborg, te-
vens winkel met producten van de boerderij. Dagelijks ge-
opend van 9-19uur, op zaterdag van 9-17uur.  0575-463030

• DE LINDENHOF Boerderij- en Natuurmuseum  Kremers-
dijk 5  Hengelo Gld. Groepen op afspraak  0575-463221

De gegevens van deze evenementenkalender zijn door de
plaatselijke VVV ingebracht op basis van aangeleverde in-
formatie. De plaatselijke VVV en de regio-VVV aanvaardt ge-
nerlij aansprakelijkheid voor schade ontstaan door eventu-
ele fouten en/of onvolkomenheden in de vermelding.

HOE WERKT DEZE (VEILIGE)
LASER?

Beschadigd collageen wordt vervan-
gen door nieuwe, gezonde vezels, om-
dat het gele laserlicht de aanmaak van
collageen stimuleert. Doordat het la-
serlicht in de bloedvaten groeistoffen
vrijmaakt, wordt de huid gestimu-
leerd om nieuw, lichaamseigen colla-
geen aan te maken en een gezond,
elastisch netwerk te vormen. Dit pro-
ces blijft nog een lange tijd doorgaan
en het resultaat blijft dus lang zicht-
baar: fijne lijntjes en rimpeltjes zie je
ongeveer een jaar niet meer!  Meestal
zijn de eerste resultaten al na de eerste
behandeling zichtbaar. De behande-
lingen vinden om de 2 weken plaats
en, afhankelijk van de conditie van de
huid, worden in kuurverband 3-5 be-
handelingen gegeven. Omdat het la-
serlicht pas actief wordt in de diepere
lagen van de huid blijft deze onbe-
schadigd.

Wetenschappelijke studies hebben
aangetoond dat één Nlite-V-behande-
ling de collageenproductie gemiddeld
met 84% doet toenemen en een rim-
pelvermindering van 60% bewerkstel-
ligt. Deze veelbelovende resultaten
zijn aangetoond in een recent onder-
zoek dat plaats heeft gevonden in
Amerika. In september 2000 is de Nli-

te-V laser door de FDA (Amerikaanse
inspectie voor voeding en geneesmid-
delen) goedgekeurd voor het gebruik
ten behoeve van rimpelvermindering.
In 2003 werd in het gezaghebbende
medische tijdschrift "The Lancet" een
zeer positief artikel gepubliceerd over
de werking van de NLite-V op acné. 

DE NLITE-V-LASERBEHANDE-
LING:
Tijdens het intakegesprek wordt dui-
delijk uitleg gegeven over de NLite-V-
behandeling door één van onze des-
kundige specialisten. Ook wordt be-
sproken welk gebied u wilt laten be-
handelen, b.v. gelaat, hals, decolleté of
handen. Hierna worden foto's geno-
men van het te behandelen gebied,
die discreet in het klantendossier be-
waard worden, om de resultaten goed
te kunnen beoordelen. 

Als eerste wordt de huid voorbehan-
deld d.m.v. microdermabrasie, waarbij
dode huidcellen d.m.v. een "zandstra-
ling" met kristallen worden verwij-
derd. Dit is niet gevoelig. De aanmaak
van nieuwe huidcellen en een goede
doorbloeding van de huid worden
hierdoor bevorderd. Deze voorbehan-
deling is bij de prijs inbegrepen.

Hierna krijgt de klant een speciale bril
op om de ogen tegen het licht te be-
schermen. Dan wordt er begonnen
met de laserbehandeling. Deze wordt
niet als pijnlijk ervaren, maar voelt
wel warm aan. Doordat deze laser
geen huidbeschadigingen geeft, kan
de klant weer meteen aan het sociale
leven deelnemen. De totale duur van
de behandeling van het gelaat met
hals ligt tussen de 45 en 60 minuten.

NOG EVEN DE VOORDELEN OP
EEN RIJTJE:

• Uitstekende resultaten. 
• Collageenproductie neemt gemid-

deld met 84% toe. Rimpels nemen
met circa 60% af. 

• Alle huidtypes zijn behandelbaar. 
• Niet pijnlijk en in een lunchpauze

uitvoerbaar.

• De huid wordt niet beschadigd, dus
U kunt meteen weer deelnemen aan
het sociale leven. 

• Uitstekende  prijs-kwaliteit-verhou-
ding.

De NLite/V wordt ook heel succesvol

ingezet bij de bestrijding van acne, de
behandeling van littekens, de verfraai-
ing van acne-littekens en de behande-
ling van gesprongen adertjes en rood-
heid. Voor meer informatie: zie adver-
tentie elders in dit blad.

De NLite-V-laser, Facelift zonder operatie!

Als U in de spiegel kijkt en denkt
dat u wel iets aan uw huid wilt ver-
beteren, maar nog niet toe bent
aan een facelift, is de Nlite-V laser
voor u dé oplossing. Wij behande-
len met de Nlite-V laser rimpels
snel, vrijwel pijnloos en zonder
huidbeschadigingen. Daardoor
kunt u uw werkzaamheden met-
een na de behandeling weer her-
vatten.

In Barcelona reed Hans ruim 1,5 se-
conde sneller dan vorig jaar.Op de
twee andere circuits kwam hij iets te-
kort ten opzichte van vorig jaar.Bin-
nenkort krijgt hij de beschikking
over nieuwe Ohlins veringen en zul-
len de tijden hopenlijk nog naar be-
neden gaan.Over twee weken is er
nog een testdag op het circuit van As-
sen waaraan hij ook aan deelneemt
als voorbereiding op het komende
seizoen.Het Jaap Kingma Racing  en
Performanceracing
Achterhoek,waarvoor ook Tonnie
Wassink uitkomt,kunnen niet wach-

ten tot het seizoen begint.De eerste
race voor het ONK is op paasmaandag
9 april in Assen. Op 29 april wordt er
in Assen gereden voor het WK Super-
bikes en een week later op 5 en 6 mei
zijn de races op de "Varsselring".

Overigens is de motor van Smees
volgende week te bewonderen bij
Engberts motoren en die van Tonnie
Wassink bij Hobby Shop Modelbouw
in Zelhem tijdens de koopzondag van
25 maart. Ook Barry Wassink staat in
Zelhem met zijn pocketbike machi-
nes.

Raceseizoen 2007 Hans Smees begonnen

Hans Smees begint dit jaar aan
zijn 11e wegrace seizoen en is am-
biteuzer dan ooit. De Aprilia mo-
tor is goed onder handen geno-
men en is rijklaar gemaakt voor
deelname aan het Europees Kam-
pioenschap 250-cc. Smees zet dit
jaar hoog in en wil in de top van
het Europees Kampioenschap ein-
digen. Zijn doelstelling is om alle
wedstrijden op het podium te ein-
digen en eventueel de titel pak-
ken. Helaas zal hij niet mee kun-
nen strijden voor de Nederlandse
titel omdat een aantal races sa-
menvallen met de Europese wed-
strijden. Hij zal echter wel alle
races op Assen en zijn thuis wed-
strijd in Hengelo op de "Varssel-
ring"rijden. Hier gaat hij alleen
voor de overwinning want met
een tweede of derde plaats neemt
hij geen genoegen. Afgelopen
week heeft Hans zich voorbereid
in Spanje en wel op drie echte race
circuits.Hij reed twee dagen op
het circuit van Catalunya bij Bar-
celona,twee dagen op het Ricardo
Tormo circuit in Valencia en nog
twee dagen in Cartagena. Tijdens
deze zes dagen durende training
werd veel data verzameld voor het
rijwielgedeelte en het verfijnen
van de motorische afstellingen.

Foto: Henk Teerink

In mijn praktijk kom ik ze veel tegen;
vooral vrouwen zijn het die vaker
dan vier dagen per week hoofdpijn
hebben. En of de hoofdpijn nu een
zwak zenuwstelsel, een hormonale
of een venerische oorsprong heeft,
het zijn allemaal vrouwen met een
heel groot verantwoordelijkheidsge-
voel. En een groot opofferingsvermo-
gen. En een instelling van "niet aan-
stellen, gewoon doorgaan". En vooral
zul je ze niet horen zeuren, als de
pijn ondraaglijk wordt, trekken ze
zich liever terug dan ermee te koop
te lopen. Bescheiden vrouwen dus,
en vaak ( onterecht)  onzeker over
hun talenten en vermogens. Bent u
een hoofdpijn patiënt en herkent u
al iets? Ziet u, het zijn vaak (ik zeg
niet altijd) vrouwen die zich enorm
inzetten voor anderen en/of voor
hun werk en die hun eigen behoeftes
op de achtergrond plaatsen, en daar-
door nemen "wij", als "het grote pu-
bliek" deze klacht voor "normaal"

aan, omdat de hoofdpijn patiënt(e)
dat zelf ook vaak doet. 
Toch is het niet normaal, en is het
voor de lijder elke keer een zware
last. Vaak begint het sluipend en
groeit al gauw de gewoonte van de
paracetamol en de aspirines, totdat
die niet meer helpen en de ibupro-
fen er aan te pas komen. Wanneer
dat ook niets meer doet komt er iets
op doktersrecept, en helaas werkt
dat ook niet altijd voldoende. Boven-
dien besluipt veel mensen op enig
moment het gevoel dat het gebruik
van zoveel zware medicijnen toch
ook niet prettig is.
Een aantal mensen weet op dat mo-
ment de weg naar een alternatieve
geneeswijze te vinden. Bij mij in de
praktijk behandel ik hoofdpijn uit-
sluitend met homeopathische medi-
cijnen. Het is jammer dat veel  men-
sen denken dat deze middelen
"zwak" werken en dus wel niet opge-
wassen zullen zijn tegen zulke zware
pijnen. Niets is minder waar. Hoofd-
pijnen die al járen bestaan kunnen
binnen een maand zo goed als over
zijn enkel met de juist uitgekozen
homeopathische middelen. Vervol-
gens is het wel zaak iets te doen aan
het oorzakelijk patroon dat de hoofd-
pijn in eerste instantie veroorzaakt
heeft. Dat kan dus betekenen het ver-
sterken van het zenuwstelsel, het
hormonale systeem of er kan bijvoor-
beeld een grondige reiniging van af-
valstoffen nodig zijn. Ook kijk ik al-
tijd of er geen allergieën aan ten
grondslag kunnen liggen. Dus de fy-
sieke oorzaken moeten worden aan-
gepakt, maar vaak is het ook nodig
om iets te doen aan het zelfbeeld van
een hoofdpijn patiënt, en het mooie
daarvan is dat iemand na een goede
homeopathische behandeling niet
alleen van z'n fysieke klacht af is,
maar zich ook een sterker, rijker
mens voelt!
Wilt u meer informatie over home-
opathie in het algemeen of de behan-
deling van bepaalde klachten in het
bijzonder, aarzel dan niet en neem
gerust contact op met Femke van
Hof, klassiek homeopaat praktijk
houdende te Steenderen. Telefoon:
0575-573119.

(Advertorial)

Hoofdpijn en homeopathie
Voorbeelden uit de praktijk voor klassieke homeopathie van
Femke van Hof

HOOFDPIJN
Neem nu de klacht hoofdpijn.
Hoeveel mensen, met name vrou-
wen, hebben daar wel niet last
van? Ontzettend veel! Hoofdpijn
is een klacht die zo "ingeburgerd"
is dat  het al bijna niet meer
wordt gehoord wanneer je er iets
om afzegt: "O, Marie komt van-
avond niet, ze had hoofdpijn". Het
is een zo vaak gehoorde reden dat
het er bij de toehoorder het ene
oor in, het andere oor uitgaat.
Maar voor de hoofdpijn -patiënt
in kwestie is het keer op keer een
belemmering in haar vrijheid of
zelfs een kwelling om te onder-
gaan. Hoofdpijn is er in zovele
vormen en gradaties als er patiën-
ten zijn, iedereen ervaart zijn of
haar hoofdpijn weer anders en
toch wordt het door het grote pu-
bliek nog steeds niet echt serieus
genomen. Hoe komt dat toch?
Waarom vinden wij het, in het al-
gemeen, "normaal" dat iemand
twee, drie misschien wel vier da-
gen in de week hoofdpijn heeft?
Wellicht ligt het antwoord op de-
ze vraag wel een beetje bij de
hoofdpijn patiënt zelf.



Volgens Van Enck wordt de hele opzet
van het OPF veel groter van vorig jaar.
Naast de autotuning, met zo’n acht-
honderd auto’s en een grote baan, is
de trekkertrek en de feesttent ook gro-
ter. Verder zijn er meer kermisattrac-
ties. “Niets ten nadele van het terrein
van de familie Bosch, waar het eerste
OPF werd gehouden, maar de infra-
structuur op de nieuwe locatie in Tol-
dijk is ook veel beter. Je zit hier kort
aan de grote weg”. Vanaf Baak en Tol-
dijk kun je zowel van de achterkant
als van de Zutphense-Emmerikseweg
bij het terrein komen. “Dit is een per-
fecte locatie”, aldus Van Enck. 
De formule van het OPF is ongeveer
hetzelfde gebleven als vorig jaar. Van
Enck wil absoluut niet dat het OPF ver-
geleken wordt met andere evenemen-
ten. “We willen een evenement met
topbands gecombineerd met sportie-
ve activiteiten en met een wedstrijd-
element. Dat was de eerste keer al zo
en dat is nu weer”. 

Tijdens het Oranje Power Festival
vindt er een mega grote autotuning
plaats. In samenwerking met Spider
Design uit Doetinchem, is er een
groots autotuning evenement samen-
gesteld. Op het terrein is plaats voor
maar liefst 1500 getunde auto’s. Ze
zijn zaterdag 28 en zondag 29 april te
bezichtigen. Tevens gaan de auto-eige-
naren deelnemen aan de verschillen-
de klassen. Zondagmiddag wordt het
afgesloten met een spectaculaire prijs-
uitreiking. Alles op het gebied van au-
to en de wereld van de autotuning is
ook te vinden in een heuse winkel-
straat. 
Het OPF is een evenement voor het he-
le gezin. De kids hoeven zich geen mo-
ment te vervelen. Tijdens het drie-
daagse festival is er een compleet kin-
derdorp opgezet met onder meer een
springkussen, een quadbaan, een bal-
lenbak en een schminkstand. Verder
is er op het terrein in Toldijk een ker-
mis met verschillende attracties en
natuurlijk kraampjes voor een hapje
en een drankje. 
Op het OPF-terrein komt een ware ker-
mis met een groot reuzenrat, van
waaruit u een prachtig uitzicht heeft
over het gehele festivalterrein en om-
geving. Als u dat nog niet genoeg
vindt, dan moet u het terrein eens van
onderste boven bekijken in de 4G
Speed Powermachine. Dit is een at-
tractie van veertig meter hoog en die

een snelheid haalt van maar liefst 110
kilometer per uur. Daarnaast ontbre-
ken de botsauto’s natuurlijk ook niet
en met de kop van jut en een boksbal
is er voor ieder wat wils. 

PROGRAMMA 27 APRIL
Op vrijdag 27 april is er van 21.00 tot
00.30 uur een knallend optreden van
Bløf en Van Dik Hout in de feesttent.
Vooraf speelt om 19.30 uur de band
The Avalanche. Ondertussen zullen de
body’s, van zowel mannen als vrou-
wen worden gepaint door Spider De-
sign. Het publiek is deze avond de ju-
ry en bepaald welke bodypainting het
mooiste en de meest bijzondere is.
Daarnaast zullen de auto’s van de au-
totuning de gehele avond te bezichti-
gen zijn op het tuningterrein. Ook is
er op het festivalterrein een heuse
winkelstraat aangelegd, waar van al-
les te vinden is op het gebied van au-
to’s en autotuning. Laat uw auto er
weer tiptop uitzien, pimp je favoriete
bolide of shop voor leuke accessoires
tijdens het Oranje Power Festival.
Vrijdag 27 april om 18.00 uur is de
opening van het Oranje Power Festival
en van de kermis. De band The Avalan-
che opent om 19.30 het muziekspek-
takel. Om 21.00 uur is het optreden
van topformatie Van Dik Hout. Het op-
treden van de superband Bløf begint
om 22.30 uur. De afsluiting van de eer-
ste avond is ongeveer om 01.30 uur. 

VAN DIK HOUT
Het grootste deel van de groep kende
elkaar al op de middelbare school in
Den Helder, waar zij in een school-
band samen speelden. Alleen drum-
mer Louis de Wit, die in een andere
band speelde, werd later (1989) bij de
band gehaald. Begin jaren ’90 schakel-
de de band over van Engelstalige naar
Nederlandstalige muziek. De nationa-
le doorbraak van Van Dik Hout kwam
in 1994, toen de single ‘Stil in mij’ een
grote hit werd. In 2002 tot en met
2005 zou dit nummer in verschillende
peilingen (o.a. door de Telegraaf en
door muziektijdschrift Oor) meerdere
malen tot beste Nederlandstalige sin-
gle aller tijden worden gekozen. 
De jaren erop scoorde de groep ver-
schillende grote hits in Nederland.
Ook werd opgetreden op grote festi-
vals. In 1999 nam Van Dik Hout samen
met Acda en de Munnik het nummer
‘Mijn Houten Hart’ (onder de naam De
Poema’s) op. In 2001 werd de samen-

werking nieuw leven ingeblazen met
de nummer 1 hit ‘Zij maakt het ver-
schil’. 

BLØF
Bløf is opgericht in 1992. Het eerste al-
bum, ‘Naakt onder de hemel’, werd in
eigen beheer uitgebracht. In 1998
werd Bløf bekend bij het grote publiek
met de single ‘Liefs uit Londen’ waar-
na de populariteit van de band sterk
steeg. In 2001 overleed de drummer
Chris Götte na een verkeersongeluk.
In Norman Bonink vond de band een
nieuwe drummer; Bonink speelde eer-
der in de band van Frank Boeijen. De
band bracht toen het album uit ‘Blau-
we Ruis’, zo heette ook de eerste sin-
gle. Deze single had echter weinig suc-
ces. Dat in tegenstelling tot onder an-
dere ‘Mooie Dag’ en ‘Dichterbij dan
ooit’, welke wel het grote Nederlandse
publiek bereikten. Het volgend album
was ‘Omarm’, welke zeer bijzonder
was aangezien dit het eerste Neder-
landse album was dat in het Super Au-
dio en Compact Disc werd uitge-
bracht. De gelijknamige single
‘Omarm’ en onder andere de singles
‘Hart tegen Hart’, ‘Dat wij dat zijn’ en
‘Barcelona’ werden een hit. 
In 2006 bracht de groep de CD Umoja
uit, met daarop dertien nummers uit
dertien verschillende landen die in sa-
menwerking met lokale artiesten zijn
opgenomen. De singles ‘Aanzoek zon-
der ringen’, ‘Hemingway’ en ‘Mens’
kregen een hitnotering. Op 5 juni
2006 stond de band op Pinkpop. Op 9
september 2006 gaf Bløf in Spaarn-
woude haar duizendste concert. 

“Dat we Bløf erbij hebben, daar ben ik
écht blij mee”, zegt organisator Gerrit-
Jan van Enck. “Het is een echte top-
band. Die heb je niet zomaar. Bløf
speelt anderhalf uur op het OPF. Die
heb ik gecontracteerd via het manage-
mentbureau. Het heeft me wel wat
moeite gekost”, vertelt Van Enck. “Het
is niet zo, dat je daar naar toe belt en
zegt: kun je bij ons komen spelen! Ze
kijken zelf of het past in hun idee. Ze
kiezen heel gericht waar ze optreden.
Het is niet zo dat wij zo goed zijn,
maar het is mede afhankelijk dat ze
niet drie of vier keer in dezelfde omge-
ving spelen”, weet Van Enck. 

PROGRAMMA 28 APRIL
Op zaterdag 28 april is er eveneens
een vol programma. Zo is er een
vrachtwagencross en een bengerrace.
Bij de vrachtwagencross worden oude
vrachtwagens, die speciaal geprepa-
reerd zijn, tegen elkaar ingezet. Dit is
nog niet eerder in de Achterhoek ver-
toond. Het belooft een mooi schouw-
spel te worden. De bengerrace is een
spektakel waar de deelnemers aan het
eind echt niets van hun bolides overla-
ten. Overdag vindt er een DB-drag (au-
to’s met het hardste decibellengeluid)
en een uitlaten-drag (groter vlam en

een knal uit de uitlaat) plaats op het
autotuningterrein. In beide catego-
rieën zijn prijzen te winnen. Deze wor-
den zondag in de tent uitgereikt. Van-
af 12.00 uur wordt er begonnen met
de jurering van de ‘show en shine au-
to’s’. Dit is een optocht van versierde
auto’s. Er zijn prijzen te winnen in de
volgende categorieën: mooiste auto
van de binnenkant, buitenkant, mo-
torruimte en de mooiste audio-instal-
latie. Als klap op de vuurpijl is er een
super mooie wisselbeker voor de su-
per mooiste auto van het evenement. 
Zaterdag 28 april gaat om 10.00 uur
het festivalterrein open. Om 11.00 uur
begint de bangerrace en vrachtwa-
gens. Het muziekprogramma van de
bands Mexx en Fish Fever, op het bui-
tenterrein, begint om 12.00 uur. De
prijsuitreiking van de diverse onder-
delen staat gepland om 18.00 uur. Om
19.00 uur treedt Elz Bakker op in de
feesttent. De Burnout Show is om
19.30 uur. Een aantal auto’s zullen
hier hun wielen zo hard laten spin-
nen, dat uw ogen er van tollen! Om
20.15 uur treedt de bekende Doetin-
chemse zanger Willem Barth op. De
Glow Off Show is om 21.00 uur. Auto’s
met de nieuwste ontwikkelingen op
het gebied van neonverlichting geven
een show. Als afsluiting van de avond
is om 22.00 uur een optreden van de
Hermes House Band en de Gebroeders
Ko. 

Elz Bakker is een zangeres met smaak,
passie en vuur. Een aantal jaren gele-
den was Elz Bakker nog de winnaar
van de Soundmixshow van Hennie
Huisman met een vertolking van ‘Lin-
da Rondstad’. Tegenwoordig kennen
we deze zangeres van onder andere ‘Je
hebt wel 1000 maal gelogen’. 
Willem Barth is een zanger met sfeer.
Hij zingt niet alleen Nederlandstalig,
maar ook Engelstalig. Dit betekent na-
tuurlijk dat er een uitgebreide mu-
ziekkeuze is. Bekende liedjes worden
gezongen, maar natuurlijk ook eigen
geschreven nummers door Willem
Barth. Dit zorgt voor een grote afwis-
seling en natuurlijk veel gezelligheid. 
De Hermes House Band (HBB) is de in
1982 opgerichte huisband van studen-
tensociëteit Hermes in Rotterdam. In
1994 werd de groep bekend in onder
meer Nederland en België met hun co-
ver van de hit ‘I will Survive’ van Glo-
ria Gaynor uit ’79. Wereldwijd zijn van
de single meer dan 2,5 miljoen exem-
plaren verkocht. Als de single ‘I will
Survive’ in 1998 een grote hit scoort in
Duitsland, wordt zangeres Judith An-
sems gevraagd het nummer in Duits-
land te promoten. De band krijgt een
lokaal contract bij platenmaatschap-
pij Polydor, en naast Judith worden
oud-zangers Job Wijlacker en Robin
Maas gevraagd om gezamenlijk een
nieuwe plaat op te nemen in Duits-
land. Verschillende singles worden
ook in Nederland uitgebracht, waar-

onder ‘Country Roads’ en ‘Que Sera’. 
“In deze regio is de band niet zo be-
kend. Ik heb ze enkele keren live zien
spelen. Het is één groot feest met die
band. Ze spelen met heel veel instru-
menten en er zitten vier blazers bij en
twee man met slagwerk. Het is puur
natuur wat je hoort. Echt super
mooi!”, aldus Van Enck. 

PROGRAMMA 29 APRIL
Ook de derde en laatste dag, zondag
29 april, van het OPF heeft de organi-
satie een spektakel gemaakt. Vanaf
10.00 uur bent u welkom op het feest-
terrein aan de Wolfssdijk 5 in Toldijk.
Het programma zit boordevol met
muziek, auto’s en het grote Trekker
Trek Spektakel. Vanaf 11.00 uur kunt
u kijken naar een geweldig spektakel
waar heel veel pk’s zullen brullen. “Vo-
rig jaar hadden we alleen de boeren-
klasse. Dit jaar komt de speciale klasse
(van de TNTO) er ook bij”, zegt Van
Enck. Om 12.00 uur is de prijsuitrei-
king van de autotuning. Om de beurt
rijden de winnende auto’s, onder lei-
ding van een aantal mooie ‘pitspoe-
zen’ het podium op in de tent waar de
winaars hun prijs in ontvangst ne-
men. In de tent worden ook de prijzen
uitgereikt van de andere categorieën
van de drie dagen. De prijsuitreiking
van Trekker Trek vindt plaats op het
einde van de dag. 

Wil je je opgeven voor het bodypain-
ten of wil je graag een keer een week-
end ‘pitspoes’ zijn, stuur dan een
mailtje naar www.powerevenemen-
ten.nl Wij zoeken een aantal leuke da-
mes uit die het hele weekend aanwe-
zig kunnen zijn. 
Vanaf 13.00 uur kunt u genieten van
het optreden van Lady en de Vageband
en Break stuff. Ook de kids hoeven
zich deze dag geen moment te verve-
len. Voor de kleintjes is het kinder-
dorp geopend evenals de kermis en de
marktstraat. Om 20.30 uur wordt het
Oranje Power Festival 2007 knallend
afgesloten! 
Kaarten voor het OPF zijn te bestellen
via online voorverkoop: www.oranje-
powerfestival.nl en bij de voorverkoop-
adressen: Hengelo: BP Tankstation
Wenting, Vorden: Drogisterij Etos,
Ruurlo: café De Tapperij, Steenderen:
café Heezen, Zelhem: café De Malle-
molen, Doetinchem: Snackbar Tim-
mies en Zutphen: Snackbar Kokkie.
De entreeprijzen in de voorverkoop
zijn: Weekend Passe-partout 40 euro
(kassa 45 euro).  Vrijdagavond 30 euro
(kassa 35 euro).   Zaterdagavond 15 eu-
ro (kassa 20 euro).  Zaterdag en zondag
overdag 5 euro. 
Busveroer vanuit Vorden, Zelhem en
Hengelo Gld. op vrijdag en zaterdag-
avond. Wil je met de bus? Even bij de
voorverkoop een buskaartje halen. 
Voor meer informatie: Gerrit-Jan van
Enck, PowerEvenementen, telefoon:
06-28490741.

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

Drie dagen Megaspektakel in Toldijk

Optredens Bløf en Van Dik Hout bij Oranje Power Festival
Het Oranje Power Festival (OPF), dat voor de tweede keer wordt gehouden,
komt er weer aan. Op 27, 28 en 29 april is er drie dagen feest, muziek en
wedstrijden met auto’s en tractoren. Ook voor kinderen is er van alles te
doen. De eerste editie van het OPF was in Hengelo. Dit jaar wordt uitgewe-
ken naar Toldijk. “We hebben al na één jaar naar een nieuwe locatie moe-
ten zoeken”, zegt organisator Gerrit-Jan van Enck van PowerEvenemen-
ten die samen werkt met 125 vrijwilligers. “Omdat we groter zijn gewor-
den. Er komt een mega autotuning bij, inclusief een sprintrace en een 4x4
baan. Daarom is gekozen voor de nieuwe locatie bij Vleesboerderij Garrit-
sen aan de Wolfsstraat in Toldijk. Daar hebben we een terrein tot onze be-
schikking, waar we met onze ideeën uit de voeten kunnen”.

Mevrouw Lonneke Gerritsen van PPO
bijen zal de imkers vertellen over het
effect van de varroamijt op de winter-

bijen. Een interessant onderwerp om-
dat er met enige regelmaat forse bijen-
sterftes optreden onder de bijenvol-
ken in de winter. Deze sterfte is lang
niet altijd door de imker te verklaren
maar de varroamijt wordt hier (me-
de)verantwoordelijk voor gehouden.
Behalve de lezing bestaat er voor de
imkers ruime gelegenheid om bij te

praten en ervaringen uit te wisselen.
Ook interesse in de mysterieuze we-
reld van de honingbij? Kom gerust een
kijkje nemen. Ook de Bronckhorster
imkers raken niet uitgepraat over hun
boeiende hobby. De avond wordt ge-
houden in zaal Langeler te Hengelo en
begint om 20.00 uur.

'Bronckhorster bijenavond' met
lezing over varroamijt
De gezamenlijke bijenverenigin-
gen in de gemeente Bronckhorst
organiseren op donderdagavond
22 maart weer een ‘Bronckhorster
bijenavond’.

De leerlingen worden donderdag in
de pauzes opgevangen in lokalen om
niet tegen wel- etende medeleerlin-

gen te hoeven aankijken. Na afloop
van de lestijden is er een programma
om de leerlingen op een leuke ma-

nier te ondersteunen om de laatste
uurtjes door te komen  

Rond 18.30 uur  wordt er afgeteld en
krijgen de leerlingen een kleine
maaltijd van school aangeboden. 

Vorig jaar was de opbrengst ruim 
€ 2800. We hopen met z`n allen weer
op een goede en geslaagde actie.

Beeckland voert 24 uurs-hongeractie tegen AIDS

Woensdagavond 21 maart om 18.30 uur beginnen meer dan honderd
leerlingen van het Beeckland met een hongeractie. Deze actie maakt
deel uit van de landelijke actie"Zip your lip"van World Vision. Geduren-
de 24 uur zullen de leerlingen niets eten en alleen maar water en calo-
rie-arme vloeistoffen drinken. Dit alles om zoveel mogelijk geld van
sponsors bijeen te brengen ter bestrijding van AIDS in Afrika.

De organisatie hiervan is aangevraagd
door de schutterij EMM die in samen-
werking met café Wolbrink in dit
weekend een tent op de Hietmaat gaat
plaatsen voor ongeveer 2500 bezoe-
kers. Deze 2500 bezoekers worden op
zondag 16 september zeker verwacht

bij de Federatie Schuttersdag waar een
25 tal schutterijen aan deelnemen die
allen zijn aangesloten bij de federatie
Sint Hubertus. Het officiële program-
ma is nu nog niet geheel bekend,
maar zal u ruimschoots van te voren
worden aangereikt. Op de website
www.emmhengelo.nl zal de informa-
tie voor beide evenementen zo actueel
mogelijk worden bijgehouden. Door
de actieve ondernemersvereniging
HOV die deze zondag als een publieks-
trekker ziet en dit initiatief ziet als
een promotie voor Hengelo Gld haakt
hierop in door een koopzondag te or-
ganiseren. Ook geldt dit weekend
weer dat "Hengelo Bruist".

Septemberweekend vol
Hengelose activiteiten
Op vrijdag 14 september is er op de
Hietmaat in Hengelo Gld een mu-
ziekspektakel met de naam Mu-
ziekfestival Hengelo Gld welke
wordt georganiseerd door Hart
voor Muziek die altijd op Graaf-
schapTV is te bewonderen. Ook nu
worden hiervoor tv opnames ge-
maakt.

Altijd actueel: www.contact.nl
dus kijk snel!



Velocitas 5 ongeslagen kampioen!

Met nog 2 wedstrijden te gaan is Velocitas 5 door een 14-2 overwinning op
VVG 2 kampioen geworden in haar klasse! In een bomvolle sporthal werd
afgelopen vrijdag na de wedstrijd het feest uitbundig gevierd met als
hoogtepunt een heuse balkonscene boven "de Herberg".

Staand v.l.n.r.: Dennis Jansen (directeur JMV-Vorden Sponsor), Gert Verbeek, Peter Gombert,
Dennis Wentink, Wilco kl. Nengerman, Gerwin Besselink. Zitten v.l.n.r.: Edwin Meijer, Marc
van der Linden, Rob Enzerink, Niels Siemerink, Sander Jansen.

VV VORDEN
Uitslagen zaterdag 17 maart
Vorden A1 - Be Quick Z. A1D: 3-0
Grol B1 - Vorden B1: 4-3
Vorden B2D - Excelsior'31 B4: 5-3
Vorden C1 - DVC '26 C2: 4-0
DZC '68 C4 - Vorden C2: 8-1
Pax C3 - Vorden C3: 6-1
DZSV D1 - Vorden D1: 1-1
Keijenburg. Boys D2 - Vorden D2: 1-5
Vorden D3 - Eefde SP D2: 1-6
Pax E1 - Vorden E1: 1-4
Vorden E2 - VIOD E2: 4-3
Concordia W E3 - Vorden E3: 1-3
Vorden E4 - Be Quick Z. E2: 1-5
Vorden E5 - Ratti E2: 4-1
AZC F2 - Vorden F1: 0-13
Vorden F2 - Lochem SP F6: 4-1
Vorden F3 - Zelos F2: 1-3
Vorden F4 - Lochem SP F7: 2-2
SBC '05 F3 - Vorden F5: 0-19
MvR F5 - Vorden F6: 15-0

Zondag 18 maart
Vorden 1  - MEC 1: Afg.
Vorden 3  - AZC 3: Afg.
Vorden 4  - Be Quick Z. 6: Afg.
Vorden 5 - Loenermark 7: Afg.

Programma zaterdag 24 maart
Vorden A1 - Lochem SP A2 15.00
Ruurlo B1 - Vorden B1 14.30
Vorden B2D - FC Zutphen B4 14.30
Deventer C1 - Vorden C1 12.30
Vorden C2 - Concordia-W C3 13.00
Vorden C3 - DVV C5 13.00
Ulftse Boys D1 - Vorden D1 11.00
Vorden D2 - Warnsv. Boys D2 09.00
Lochem SP D4 - Vorden D3 08.45
DVC '26 E2 - Vorden E1 09:45
Vorden E2 - Angerlo Vooruit E1 11:00
Vorden E3 - Erica '76 E2 11:00
Vorden E4 - AZC E3 11:00
Vorden E5 - Steenderen E3 10:00
Vorden F1 - FC Zutphen F2 10:00
Vorden F2 - Ratti F1 09:00
Doetinchem F4 - Vorden F3 08:45
Warnsv. Boys F5 - Vorden F4 11:30
HC '03 F7 - Vorden F5 10.00
Vorden F6 - VIOD F13 10.00

Zondag 25 maart
Reunie 1 - Vorden 1 14:30
FC Trias 2  - Vorden 2 10:30
Lochem SP 4 - Vorden 3 09:30
Steenderen 3 - Vorden 4 10:00
Vorden 5 - Pax 8 09.30

Vo e t b a l

DASH - DYNAMO
Zaterdag speelde het eerste dames-
team uit Vorden tegen Neede. Na het
verlies van vorige week was er iets
recht te zetten dus iedereen ging voor
de volle winst. De eerste set ging Dash
fanatiek van start en dit resulteerde in
een 25-11 overwinning. De tweede set
gaf Dynamo meer tegengas, zo stond
Neede voor met 14-18 maar Dash
kwam terug, mede door een aantal
wissels, en na een spannende ontkno-
ping haalde Dash de set binnen met
27-25. De derde set ging het weer ge-
lijk op maar Dash trok aan het langste
eind, 25-22. Om alle punten in Vorden
te houden moest ook de vierde set ge-
wonnen worden. Dash begon de set
weer erg fanatiek en liep uit. Dynamo
kwam nog wel even terug maar toch
werd de set gewonnen door Dash met
25-20. Aldus een 4-0 overwinning voor
Dash. Dit betekent dat er volgende
week zaterdag een kans is om het
kampioenschap binnen te halen! Dan
moeten er minimaal 4 punten ge-
haald worden en dat wordt zeker niet
eenvoudig. Er wordt gespeeld tegen
VCV om 15.45 in Varsseveld! Dus trek
je pompons uit het stof en kom ons
aanmoedigen, we hebben jullie nodig!

Uitslagen zaterdag 17 maart
Guv Greven Bovo JC1 - Dash JC1: 0-4
Dijkman WSV MC1 - Dash MC1: 4-0
Doc.St. Orion MB1 - Dash MB2: 3-1
Longa '59 H5 - Dash H2: 4-0
Vios Beltrum MC1 - Dash MC2: 3-1
Victoria D5 - Dash D6: 3-2
Doc.St. Orion H4 - Dash H1: 2-3
Alfun/Focus D4 - Dash D5: 1-3
Dash MB1 - V.C.V. MB1: 3-2
Dash D4 - Harfsen D2: 4-0
Dash D2 - V.C.V. D1: 2-3
Dash D3 - Harfsen D1: 0-4
Dash D1 - Dynamo Neede D1: 4-0
Tornado Laren D1 - Dash D3: 4-0

Programma zaterdag 24 maart
15.00 Boemerang D3 - Dash D4 
15.45 V.C.V. D1 - Dash D1 
15.45 V.C.V. MB1 - Dash MB1 
17.00 Boemerang D2 - Dash D2 
10.00 Dash circ. 1 - Tornado 1 
10.00 Dash circ. 3 - Harfsen 1 
11.30 Dash JC1 - BAS/Wivoc JC1 
11.30 Dash MC2 - BAS/Wivoc MC1 
13.00 Dash MB2 - Longa '59 MB1 
13.00 Dash MC1 - Favorita MC1 
15.00 Dash H2 - Reflex H4 
17.00 Dash H1 - Tornado Laren H1 
17.00 Dash D6 - SV Loil D1

Vo l l e y b a l

Op zaterdagmiddag 24 maart a.s.
houd muziekvereniging Concordia
een play-in voor haar muziekschool
leerlingen. Deze leerlingen hebben
reeds een aantal jaren les. Om ze al-
vast te laten kennismaken met het sa-
menspelen in een harmonieorkest
wordt voor hun deze middag georga-
niseerd. Zij worden hierin begeleid
door jongere en oudere muzikanten
van Concordia. Onderleiding van onze
dirigent Berjan Morsink worden op
deze middag een aantal eenvoudige
muziekstukken ingestudeerd. 

Ook zullen de blokfluit- en drum-
bandleerlingen (o.l.v. Mike de Geest)
een aantal stukjes ten gehore brengen.
Het resultaat mag u komen beluiste-
ren aan het eind van de middag in het
Stampertje van het Dorpscentrum.
Aanvang concert 15.30 uur, toegang
gratis. Lijkt het u of een van uw kinde-
ren wat om ook een instrument te
gaan bespelen dan is deze middag
zeer geschikt om eens even kennis te
maken met de verschillende muziek-
instrumenten die er bij Concordia zo-
al bespeelt worden.

Mocht u nadere inlichtingen  willen
dan kunt u bellen met:
Karolien Huetink, tel. (0575) 55 34 38,
leerlingen en Paul Bunkers, tel. (0575)
55 36 88, drumband.

Play-In Concordia
CARVIUM 1 - RATTI 1
Op een goed bespeelbaar veld werd on-
der moeilijke omstandigheden de
wedstrijd tussen Carvium en Ratti ge-
speeld op het Henk Polman complex
in Herwen. 

De harde wind stond nagenoeg dwars
over het veld en zorgde voortdurend
voor de meest curieuze dwarrelballen.
De wind iets tegen of iets voor, maak-
te eigenlijk geen verschil.

Carvium begon iets feller dan Ratti,
dat aantrad zonder een aantal vaste
waarden, aan de wedstrijd. De eerste
mogelijkheid was in de 5e minuut
echter voor linksbuiten Michiel Gud-
de van Ratti. Vanaf dat moment legde
Rattie met vlot combinatiespel een
half uur een puike partij op de mat,
met goede kansen voor opnieuw Mi-
chiel Gudde en Gijs Klein Heeren-
brink. Gescoord werd er echter niet.
Ratti stond goed en speelde onder de
moeilijke omstandigheden een zeer
sterk half uur. Carvium kwam er hele-
maal niet aan te pas.

Na 35 minuten ging de Ratti storm lig-
gen, waarna een rommelig laatste
kwartier van de eerste helft volgde.
Kansen waren er niet meer, totdat
slordig uitverdedigen in de blessure-
tijd van de eerste helft de eerste echte
kans voor Carvium opleverde. Keeper
Herbert Rutgers was kansloos op de
boogbal van de Carvium spits, die, op
het randje van buitenspel, opmerke-
lijk veel ruimte had na de afgeslagen
bal. Op slag van rust 1-0 achter, een
slecht moment.

Na rust probeerde Ratti de aanval te
zoeken, maar slaagde hier niet in. Het
spelpeil zakte bij vlagen naar een be-
denkelijk niveau, vooral veroorzaakt
door de verder aangewakkerde wind.
Na een kwartier in de tweede helft viel
een hoge voorzet pardoes op het hoofd
van de kleine linksbuiten van Carvi-
um. Keeper Rutgers kon de bal slechts
nakijken, terwijl deze tergend lang-
zaam in de verre hoek stuiterde.

Ratti probeerde het goede spel van de
eerste helft weer op te pakken, maar
zag hier geen kans toe. Een spaarzame
aanval van Carvium leverde een slech-
te voorzet van opnieuw de linksbuiten
op. De bal stuitderde via een polletje
merkwaardig de verre hoek in, op-
nieuw tergend langzaam. 3-0 achter,
terwijl Carvium nog geen uitgespeel-
de kans gekregen had en nog een
kwartier te gaan.

Twee wissels brachten weinig verande-
ring in de rommelige tweede helft.
Carvium kreeg nog twee goede moge-
lijkheden, maar scoorde niet meer. Pas
de laatste tien minuten kreeg Ratti
weer wat grip, wat een aantal hoek-
schoppen opleverde. 

Bij het scheiden van de markt was het
invaller Arjan Berenpas die met een
diagonaal schot buitenkant rechts de
3-1 knap binnenschoot. De tijd ont-
brak echter om nog een goed resultaat
neer te zetten. Met de pijnlijke conclu-
sie dat directe concurrent Carvium dit
seizoen zes punten van Ratti pakt,
ging de ploeg teleurgesteld huis-
waarts.

Uitslagen
Ratti F1- Warnsveldse boys F4: 1-4
Doesburg Sc E2 - Ratti E1: 19-0
Vorden E5 - Ratti E2: 4-1
HSC '21/Brein D5 - Ratti D1: 4-3
Carvium 1 - Ratti 1: 3-1
Reunie 5 - Ratti 3: 6-1
Ratti 1 - Neede 1 (dames) afgelast

Programma 24 maart
14:30 Ratti B1D - Voorst B1D
14:30 Ratti C1D - AZC C3
11:00 Ratti E2 - VIOD E11
14:30 AZSV 10  - Ratti 4
09:00 Hoeve Vooruit D2M - Ratti D1
09:30 Gazelle Nieuwland E4 - Ratti E1
09:00  Vorden F2 - Ratti F1

Programma 25 maart
14:00 Ratti 1 - Aerdt 1
10:00 Ratti 3 - Ruurlo 6
11:00 Westendorp 2 - Ratti 2
12:00 Hoeve Vooruit DA2 - Ratti DA1

Vo e t b a l

Allen deden mee op de toestellen
vloer, balk, brug en sprong. 
En het resultaat was dit jaar ook weer
zeer goed: 1x een 1e prijs, 3x een 2e
prijs en 1x een 3e prijs. 8 kinderen

gaan door naar de finale op 12 mei in
Ruurlo.

Resultaten die elk kind behaalde:
Eshter Rietman 2e, Joanne Steenblik

4e, Wendy Rietman 9e, Sheila Pierik
12e, Rosan Schieven 16e, Fransien El-
lenkamp 17e, Marre Bouwhuis 8e, Cin-
dy Esselink 4e, Linda Hendriks 2e, An-
gelica van den Bergh 3e, Paulien van
Til 1e, Ingrid Hiddink 2e, Maaike Eskes
5e, Maloe KleineHaar 6e, Valerie Steen-
blik 5e, Wynanda Golstein 8e.

Turnwedstrijd 7e divisie succesvol
verlopen voor WIK wichmond

17 maart deze 16 leden van gymnastiekvereniging WIK wichmond mee
aan de turnwedstrijd in de 7e divisie, te Doetinchem.

Een aantal van de deelnemende kinderen met hun leiding Renske Langwerden

Woensdag 28 maart om 14.30 uur is er
voor de Seniorensoos Vierakker/Wich-
mond weer een heel gezellige middag
in het Ludgerusgebouw. 

Deze wordt verzorgd door Hannie Poe-
lert uit Laren. Ze brengt een humoris-
tisch programma vol met liedjes, ver-
haaltjes en gedichten in ons eigen
Achterheokse dialect. Dus neem uw
familie en buren mee, want dit mag u
niet missen.

Seniorensoos

Vierakker/Wichmond

www.contact.nl
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HOTEL RESTAURANT*** HERBERG
DE GOUDEN LEEUW
Bovenstraat 2 • 7226 LM Bronkhorst

tel: 0575-451231 • fax: 0575-450511
info@herbergdegoudenleeuw.com
www.herbergdegoudenleeuw.com

Proef de sfeer van lang vervlogen tijden in het kleinste stadje van Nederland Laat u verwennen door de Gravin*** van Vorden

1e paasdag
Paasbrunch

met Dickens Stadswandeling

aanvang 11.30 prijs 29,50

kinderen 4 t/m 12 jr 17,50

Restaurant ‘t Pietshuus en Spieserij de Leeuwendeel zijn beide paasdagen GEOPEND.

1e paasdag
Paasbrunch

aanvang 11.30 prijs 24,50

kinderen 4 t/m 12 jr 15,00
Ons restaurant is beide paasdagen geopend.

Voor uw diner of lunch en organisatie van uw huwelijksfeest, verjaardag of 
jubileum. High-Tea, brunch Personeelsfeest, vergadering of productpresentatie

Vo o r z i e n i n g e n :
• 6 hotelkamers en 3 suites in Engelse countrystijl • 2 appartementen voor 2 tot 8 personen

• a la carte restaurant ‘t Pietshuus • Familie restaurant Spieserij de Leeuwendeel
• Party ruimte ‘De Deel’ en diverse terrassen • Vergaderaccommodatie

Vo o r z i e n i n g e n :
• 14 hotelkamers en 2 suites v.v. bad/douche en TV

• Restaurant de Deel met terras • Lounge in Engelse stijl met open haard
• Tuin met zwembad • Vergaderaccommodatie

HOTEL-RESTAURANT

DE GRAVIN VAN VORDEN
Stationsweg 24 • 7251 EM Vorden

(0575) 55 12 27 
info@gravinvanvorden.nl
www.gravinvanvorden.nl

Nieuw: Nu ook voor al uw cateringen

TE KOOP GEVRAAGD
Alle merken en bouwjaren

AUTO’S EN
BEDRIJFSWAGENS

à contant + RDW-vrijwaring

André Boschker
Ruurlo

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



Wellicht is bovenstaande inleiding
een open deur. Maar in de praktijk lo-
pen veel leerlingen hier tegen aan. Het
kiezen van een stageplaats, laat staan
een mogelijke vervolgopleiding, kost
menigeen veel bloed, zweet en de no-
dige tranen. Daarom besteden de do-
centen en onderwijsassistent veel tijd
en aandacht aan dit proces. De eerste
insteek voor het kiezen van een stage-
plaats, is het polsen bij de leerlingen
waar hun interesse en hobby's liggen. 

Ook de mogelijke (vakantie)baantjes
worden hierbij betrokken. Hardop
meedenken en in sommige gevallen
sturen, levert dan altijd wel een pas-
sende en -voor de leerling-  interessan-
te stageplaats op.

In de praktijk is inmiddels gebleken
dat de stage in de opleiding een groot
succes is. Niet alléén vanwege de grote
diversiteit aan stageplaatsen. Inmid-
dels hebben wij een aardig netwerk
opgebouwd van stageadressen. Over
het algemeen zijn werkgevers zeer
welwillend om hun bijdrage te leveren
aan de invulling ervan. Sterker nog,
als ze een keer geen stagiaire krijgen,
wordt al gauw de vraag gesteld wan-
neer er weer iemand van onze school
komt.

Ook de leerlingen zijn, na de eerste
aanloopperikelen, heel enthousiast
over hun praktijkervaring. Dit blijkt
niet alleen uit de goede beoordelingen

door de werkgever. Een groot aantal
van onze leerlingen houdt er een
weekendbaan of vakantiewerk aan
over.

Natuurlijk is dit voor de leerling een
leuke opsteker, maar belangrijker nog
is dat de leerlingen ook het inzicht
vergroten in hun eigen "kennen" en
"kunnen". Immers de stage kan ook
fungeren als een orientatieperiode op
de opleidingsmogelijkheden. "Ik weet
niet wat ik straks wil gaan doen?", is
een opmerking die vóórdat de stage is
begonnen door de leerlingen heel
vaak wordt aangehaald. Na de stage
veranderen de geluiden en krijgen de
leerlingen meer en meer het inzicht
in hun eigen capaciteiten en vaardig-
heden.

Deze ervaringen in combinatie met
het bezoeken van open dagen op scho-
len, gesprekken met de opleidings-
coördinator en andere acties maken
de keuze er niet altijd makkelijker op.
Het vergroot wél het inzicht op de mo-
gelijkheden die de arbeidsmarkt te
bieden heeft!

Stage lopen vergroot het
inzicht op de arbeidsmarkt…
….en je eigen mogelijkheden!

In het derde en vierde leerjaar lo-
pen de leerlingen van de sectie Eco-
nomie, afdeling Handel & Verkoop,
gedurende één dagdeel per week
stage. Het doel van deze stage is on-
dermeer: het vergroten van de
praktische / sociale vaardigheden,
een oriëntatie op de opleidingsmo-
gelijkheden én inzicht krijgen in
de eigen mogelijkheden.

STRATEGIE
De eerste spreker was Bart Geertsema,
sectormanager Melkveehouderij. Hij
schetste een duidelijk beeld van de vi-
sie van de Rabobank op de ontwikke-
lingen in de melkveehouderij. Hij riep
de aanwezigen op een strategie te kie-
zen, waarbij het van groot belang is
een lage(re) kostprijs te bewerkstelli-
gen. "Denk na of je zelf nog wel jong-
vee op wil fokken of ruwvoer wil ver-
bouwen, zeker wanneer mestafzet en
arbeid de belemmerende factoren
zijn."

BESCHEIDENHEID
Vervolgens was het woord aan Jacques
van Outryve, landbouwjournalist en
Europa-deskundige uit België. Hij
hield de Nederlanders op humoristi-
sche wijze een spiegel voor. Kern van
zijn betoog was dat Nederland in Euro-
pa slechts een beperkte invloed heeft
en dat de nieuwe lidstaten per saldo
veel meer stemmen hebben. Wil Ne-
derland invloed uitoefenen dan zal
het spel handig gespeeld moeten wor-
den en past enige bescheidenheid. Hij
merkt verder op dat de Nederlandse

minister zich dikwijls verschuilt ach-
ter "Brussel", terwijl de Europese regel-
geving ook veel ruimer uitgelegd zou
kunnen worden. De overheid kan dik-
wijls zelf de verdeling van gelden be-
palen, waarbij de provincie steeds
meer invloed krijgt.

Na de pauze werd onder leiding van
Mark Geessink, eigenaar van een inte-
rim-management bureau, een forum-
discussie gehouden. Het forum be-
stond uit de gastsprekers aangevuld
met Jan Kottelenberg, melkveehouder
en wethouder van de gemeente Lo-
chem en Bert Groot Wesseldijk, mana-
ger Agrarisch Team Rabobank. De gro-
te opkomst en positieve reacties van
de klanten tonen aan dat dit soort ini-
tiatieven van de Rabobank erg worden
gewaardeerd.

Agrarische bijeenkomst 
Rabobank trekt volle zaal

Maandag 12 maart organiseerde het Agrarisch Team van de Rabobank
een informatiebijeenkomst voor haar agrarische ondernemers rondom
de Rabobank sectorvisie 'Met Melk Meer Markt'. Ruim 375 belangstellen-
den kwamen naar Uitgaanscentrum Witkamp in Laren om deze informa-
tiebijeenkomst bij te wonen. Tijdens deze avond kwamen de strategische
keuzes van melkveehouders aan de orde.

De leden van het forum in gesprek met het publiek

Om het nieuwe onderwijssysteem voor
de bouw mogelijk te maken zijn be-
trokken partijen een partnership aan-
gegaan. Het is een samenwerking van
OBD-Bouwopleidingen in Doetin-
chem, Bouwopleiding Berkelstreek in
Borculo, Bouwopleiding Gelderland-
Oost in Lichtenvoorde, ROC Graaf-
schap College in Doetinchem en Fun-
deon, het kenniscentrum voor de
Bouw-Infra. "Binnen de nieuwe onder-
wijsstructuur staat de leerling heel
duidelijk centraal. We noemen dat
competentiegericht onderwijs", stelt

Antie Vos, hoofd opleidingengroep
Bouw en Interieur van ROC Graafschap
College in Doetinchem. "We willen uit-
val voorkomen door praktijk en theo-
rie te integreren. De kwaliteit van het
onderwijs wordt verbeterd. Daarbij is
de praktijk sturend, want daar kiezen
de leerlingen uiteindelijk voor." Een ge-
combineerd onderwijsprogramma
biedt grote voordelen, zo is de overtui-
ging van Vos. "Door les op één locatie is
er een betere aansluiting van kennis
en vaardigheden. Er kan flexibel en
adequaat worden gewerkt met een op-
timale studiebegeleiding. Het contact
tussen docenten, instructeurs en leer-
lingen wordt immers sterker." Leerlin-
gen hoeven in de nieuwe situatie niet
meer naar een ROC zoals in Doetin-
chem voor de theorielessen, die kun-
nen ze voortaan gewoon volgen bij het
opleidingbedrijf bij hen in de buurt."
De verandering scheelt de leerlingen
reistijd en ze blijven in hun vertrouw-

de omgeving op een kleinschalige on-
derwijslocatie. De vernieuwing betreft
ook de ondersteuning van het onder-
wijsprogramma die de computer zo-
wel thuis als op locatie biedt voor de
leerlingen. Door de verplaatsing van
het theorieonderwijs van het ROC naar
de bouwopleidingsbedrijven in Doetin-
chem, Borculo en Lichtenvoorde wordt
daar nu hard gewerkt aan uitbreiding
van de accommodaties. Maar in het
voortraject gebeurt meer. "De verschil-
lende werkgroepen zijn druk bezig de
nieuwe onderwijsstructuur vorm te ge-
ven", verklaart Antie Vos. "De voorberei-
dingen zijn in volle gang. Docenten
van het ROC en instructeurs van de op-
leidingsbedrijven gaan intensiever sa-
menwerken. Ook bedrijven die leerlin-
gen inlenen zijn bij het plan betrok-
ken. Alles moet goed op elkaar worden
afgestemd." Het nieuwe systeem moet
met ingang van het nieuwe schooljaar,
begin september, operationeel zijn.

Bouwonderwijs voortaan op één locatie

Combinatie van praktijk en theorie biedt 
grote voordelen
De Achterhoek loopt landelijk
voorop met de nieuwe structuur
voor het bouwonderwijs, zoals dat
in september van start gaat. De
combinatie van theorie- en prak-
tijklessen op één locatie moet het
onderwijs voor jongeren aantrek-
kelijker maken. Nu is het zo dat
leerlingen die voor de bouw kie-
zen, vier dagen in de week praktijk
volgen bij bouwopleidingsbedrij-
ven en werken bij gerenommeerde
bouwbedrijven in de regio. Eén dag
in de week is er theorieles op het
Graafschap College. Dat gaat in de
nieuwe situatie veranderen. De les-
sen worden gecombineerd aange-
boden bij de bouwopleidingsbe-
drijven. Alles is gericht op de indi-
viduele ontwikkeling van de leer-
ling. De theoriedocent, de instruc-
teur van de praktijkscholing en de
leermeester van het bedrijf werken
nauw samen en stellen elkaar op
de hoogte van het ontwikkelings-
proces. In eerste instantie geldt het
initiatief voor leerlingen die wor-
den opgeleid voor metselaar, tim-
merman, voeger of tegelzetter
(MBO-niveau 2 opleidingen).

SAMENWERKINGEN
De jongerencampagne is een onder-
deel van het project 'Alcoholmatiging
Jeugd in de Achterhoek'. Dit project is
opgezet door de acht gemeenten van

de Achterhoek in samenwerking met
GGD Gelre-IJssel, politie Achterhoek,
NIGZ (Nederlands Instituut voor Ge-
zondheidsbevordering en Ziektepre-
ventie) en IrisZorg. Het project is mede
tot stand gekomen door een subsidie
van de provincie Gelderland. Maar
ook het Graafschap College en DoOo-
CoSTAP dragen een steentje bij en heb-
ben mede de organisatie verzorgd
voor deze kick-off. 

BUITENSPORIG ALCOHOLGEBRUIK
De jongerencampagne heeft tot doel
het buitensporig alcoholgebruik door
jongeren op de agenda te zetten. Het is
de bedoeling dat jongeren door de
campagne open staan om over alcohol
gelnformeerd te worden en na willen
denken over hun eigen houding en ge-
drag ten opzichte van alcohol.

Dynamische kick-off jongeren-
campagne "De kater komt later"
Op maandag 19 maart 2007 vond
de kick-off van de jongerencam-
pagne "De kater komt later" plaats
op het Graafschap College in Doe-
tinchem. Tijdens de aftrap namen
de lange mannen van volleybalver-
eniging DoOoCoSTAP Orion uit
Doetinchem het op tegen een VIP-
team bestaande uit jongeren en
regionaal prominenten. Na een
partijtje volleybal werden de aan-
wezigen, onder wie ruim 70 scho-
lieren, getest op hun alcoholken-
nis door entertainer/verslaggever
Erik Plageman.

SOCII
Socii nam het thuis op tegen Zeddam
voor de rood/witte brigade werd het
hoog tijd om de broodnodige punten
thuis te houden. Door voor de wed-
strijd een goed gezamenlijk gesprek
met het hele team en begeleiding te
houden kon trainer Jan Steffens er
niet veel meer aan doen en met o.a. A
junior Harm Loman in de basis het er
beste van te hopen. Zeddam met ene
Lukassen in de gelederen met een De
Graafschap verleden vond een kwa
voetbal niet geweldig Socii tegen over
zich maar de saamhorigheid om er
met zijn allen er te voor willen gaan
vergoede veel. Na een kwartier wist
Henri Eggink het net te vinden 1-0 dit
was ook tevens de rust stand. In de
tweede helft wist Robert Kornegoor

ondanks kramp verschijnselen met
een mooie schuiver de 2-0 te maken.
Kort hierop werden Stefan Roording
hele week griep gehad gewisseld Wil-
co Jansen was zijn vervanger ook Bert
Kranenbarg en Kornegoor werden
even later vervangen door de gebroe-
ders Rensink. Johan Riefel wist met
een prachtige kromme bananen bal
de uiterste hoek te vinden en bepaalde
eindstand in de 75 min op 3-0. Een be-
langrijke overwinning deze eerste
wedstrijd na de winterstop en dit geeft
voor de rest van de competitie de bur-
ger en een ieder met een rood/wit hart
weer moet,

UITSLAGEN
Socii 3 - VVL 3: 1-1
SCS 1 -Socii 4: 0-3

Vo e t b a l
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CONTINULTEIT
De sterke toename in de algemene re-
gelgeving en de steeds complexere fis-
cale wetgeving vraagt om een breder
draagvlak op het gebied van kennis en
specialistische dienstverlening. De
meeste cliënten van GIBO Groenlo zijn

actief in het midden- en kleinbedrijf,
een sector waarbinnen de GIBO Groep
een speler van formaat is. Met de over-
name blijft naast de continulteit in
dienstverlening voor cliënten van Nij-
enhuis ook het persoonlijke karakter
gewaarborgd. 

De GIBO Groep gaat ervan uit dat het
aantal medewerkers van het kantoor
in de toekomst zal toenemen.

GIBO GROEP
De GIBO Groep -met  zo'n zestig vesti-
gingen en ruim 1300 medewerkers-
biedt ondernemers in het midden- en
kleinbedrijf en de agrarische sector
dienstverlening op het gebied van on-
der andere accountancy, bedrijfskun-
de, belastingen, juridische zaken en
personeel & organisatie.

GIBO Groep neemt Nijenhuis

Accountants en Belastingadviseurs over

Het accountants- en belastingkantoor Nijenhuis uit Groenlo maakt per
01-01-2007 deel uit van de GIBO Groep, de landelijke opererende accoun-
tancy- en adviesorganisatie. Voor beide partijen is de samenwerking een
strategische keuze. Nijenhuis biedt cliënten straks een uitgebreider dien-
stenpakket en kan sneller anticiperen op ontwikkelingen in de (arbeids-)
markt. De GIBO Groep versterkt met de overname haar positie in de regio
Achterhoek.

De Alchemist naar het boek van
Paulo Coelho wordt  op zaterdag 31
maart om 20.00 uur en op zondag 1
april om 14.30 uur vertelt en ge-
speelt door Gery Groot Zwaaftink.
Het verhaal gaat over Een Andalusi-
sche schaapsherder  die op zoek
gaat naar zijn schat, die in zijn dro-
men begraven  ligt bij de pirami-
den van Egypte. 

Hij wordt geholpen door de koning
van Salem en ontmoet op zijn reis een
kristalhandelaar, een Engelsman, een
mooi meisje in een oase en tenslotte
de alchemist. Deze wijst hem de weg
naar de schat en leert hem de univer-

sele taal van de wereld te verstaan. Het
is een mooi verhaal over de diepten
van het hart waarin de laatste waarhe-
den over onszelf verscholen liggen. 

Een zoektocht naar een legende zoals
leeft in een ieder van ons.

De voorstelling wordt weer gehouden
op landgoed De Kranenburg aan de
Bergkappeweg 2  in Kranenburg ( gem.
Vorden). 

Omdat er maar een beperkt aantal
plaatsen zijn is reserveren noodzake-
lijk. U kunt dit doen op tel. 0575-
556216 of dekranenburg@planet.nl

De Alchemist

"We liepen al een tijdje rond met het
idee om iets meer wedstrijden te gaan
spelen en dit is er uiteindelijk uitgeko-
men," aldus Patrick Lehman, de voor-
zitter van de organisatie. "Boerengolf
is een sport die niet alleen leuk is voor
de spelers zelf, maar ook voor het pu-
bliek. Doordat er gespeeld wordt op
vijf verschillende banen is het voor de
teams ook telkens anders. De enige
overeenkomsten van deze vijf banen
zijn gras en 10 holes, verder zijn ze al-
lemaal verschillend. Door onze spon-
soren hebben we de mogelijkheid om
behalve de hoofdprijs ook dagprijzen
beschikbaar te stellen." 

COMPETITIE
De competitie gaat over vijf wedstrij-
den, maar teams kunnen ook inschrij-
ven voor een enkele wedstrijd. Zij spe-
len dan mee voor de dagprijs. Voor de
groepen die met de competitie mee-
doen tellen de vier beste wedstrijden.
De winnaar van de competitie mag
zich Kampioen van Oost Nederland
noemen en mag behalve een geldprijs
ook de wisselbeker mee naar huis ne-
men. Momenteel hebben zich al 10
teams aangemeld terwijl de inschrij-
ving pas van start gegaan is. Inschrij-
ven kan alleen via internet: www.boe-
rengolf.nl 

WEDSTRIJD
Een team bestaat uit 4 spelers en er
wordt telkens door twee teams tegen
elkaar gespeeld tijdens een wedstrijd.

In totaal zijn er 10 holes die genomen
moeten worden met zo min mogelijk
slagen en strafpunten. Kracht en be-
hendigheid gaan hier echt samen. Tij-
dens de competitie wordt er gespeeld

in drie poules: heren/gemengd; dames
en jeugd. Groepen die een dag iets an-
ders willen doen, denk bijvoorbeeld
eens aan een vrijgezellendag of een
vrienden- of familiedag kunnen ook
één wedstrijd van de competitie mee-
doen. 
De data waarop gespeeld worden zijn
6 mei, 3 juni, 1 juli, 26 augustus en 30
september. Leuk voor de deelnemende
teams is ook dat zij tegen gereduceerd

tarief kunnen oefenen op de vijf deel-
nemende banen.  

BOERENGOLFBANEN 
Boerengolf is een snel groeiende sport.
De eerste keer werd het spel gespeeld
op 1e Paasdag 1999 op het terrein van
de bedenker van het spel, Kaasboerde-
rij Weenink, en inmiddels zijn er al
meer dan 100 Boerengolfbanen door
heel Nederland. 

De deelnemende Boerengolfbanen
voor de Competitie Oost Nederland
zijn  Kaasboerderij Weenink, Lievelde;
Farmfun, Sinderen; 't Boshuis, Vierak-
ker; De Melktap, Geesteren en De
Koekkoek (in samenwerking met Par-
tycentrum De Luifel) in Ruurlo.  

Informatie over de deze Boerengolfba-
nen kunt u vinden op bovengenoem-
de website van Boerengolf.

Boerengolf Competitie Oost Nederland van start
Initiatief van vijf Boerengolfbanen
Zondag 6 mei wordt bij Kaasboerderij Weenink in Lievelde de eerste com-
petitiewedstrijd gespeeld van de Boerengolf Competitie Oost Nederland.
Daarna wordt elke maand een wedstrijd gespeeld op een van de andere
deelnemende boerengolfbanen. De laatste wedstrijd is op zondag 30 sep-
tember en dan wordt ook duidelijk wie de kampioen is van Oost Nederland.

De organisatie is er klaar voor!
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LUISTERMUZIEK VAN NIVEAU
Met Van Lotje staat er Nederlandstali-
ge luistermuziek van niveau op de
planken. De liedjes hebben teksten die
ergens over gaan. Soms grappig. Soms
serieus. Over vaderschap en vriend-
schap, liefde en waanzin, het wonder
van het leven en het mysterie van de
dood. 

Zelfgeschreven door de Wichmondse
dichter/zanger Arjan Verschuur en be-
geleidt door gitaar, contrabas/basgi-
taar, accordeons, viool/altviool, trom-
mels, percussie, speciale effecten en
meerstemmige zang. In een wisselen-
de bezetting wordt een zeer afwisse-
lend muzikaal programma gebracht:
van licht klassiek en rumba flamenca
tot folk en nederpop. Halverwege de
voorstelling kunt u in de boeren bui-
tenlucht op adem te komen. Na afloop
is er een borrel met de mogelijkheid
om Van Lotje's mannen persoonlijk te
ontmoeten.  

MUZIKALE HOOGTEPUNTEN
Op "Van Lotje breekt door!" hebben de
vijf heren de muzikale hoogtepunten
van de afgelopen twee jaar vastgelegd.
11 liedjes en 2 instrumentale num-
mers, die al eerder voor publiek wer-
den gespeeld. Zoals het aangrijpende
"Marion..", het stevige "Vandaag", het
uitbundige, op de muziek van Flairck
geinspireerde, "Foxtrop", het cabare-
teske "Altied wat te zeur'n" en het ver-
stilde "Sprakeloos". De CD is na afloop
van het concert te koop ¤ 10,= .  

BAND MET DE NATUUR EN
LANDGOED HACKFORT
De CD-presentatie vindt niet voor
niets plaats op Kasteel Hackfort. Sinds
voorman Arjan Verschuur drie jaar ge-
leden in Wichmond kwam wonen
heeft hij een speciale band met het
landgoed van Natuurmonumenten
ontwikkeld. In samenwerking met
boswachter Willem Regtop werden
drie zeer succesvolle optredens geor-
ganiseerd.in het prachtige kasteel dat
door Vereniging Natuurmonumenten
beheerd wordt. Dat kan alleen met de
steun van de vele leden van de Vereni-
ging. Wilt u ook bijdragen aan het be-
houd van landgoederen als Hackfort,
dan is er op de avond gelegenheid om
lid te worden van Natuurmonumen-
ten. Voor meer informatie kunt u bij
de boswachter terecht.

MEER ACTIVITEITEN?
Kijk op www.natuurmonumenten.nl
en www.wildzoekers.nl

"Van Lotje breekt door!" 
op kasteel Hackfort

Op zondag 1 april opent Vereni-
ging Natuurmonumenten de deu-
ren van kasteel Hackfort voor pu-
bliek met een vrolijk concert. Deze
middag presenteert muziekthea-
tergroep Van Lotje zijn tweede CD:
"Van Lotje breekt door!". De voor-
stelling begint om 15.00 uur en
duurt ongeveer tot 17 uur. Kaarten
voor de voorstelling moeten vooraf
gereserveerd worden bij de Bezoe-
kerscentrum Veluwezoom te Rhe-
den, tel. 026 49 79 100. Wees er snel
bij, want vol is vol!

VAN ZOEKEN NAAR BOEKEN
De brochure is toepasselijk getiteld
'Van zoeken naar boeken'. Hij presen-
teert drie voorbeeldregio's waar toeris-
tische organisaties het voortouw heb-
ben genomen zo'n reserveringssys-
teem op te zetten. De Achterhoek is
een van deze streken. De andere gebie-
den zijn Zuid-Limburg en het noorde-
lijke deel van Noord-Holland. Me-
vrouw Van Gennip vindt de genomen
initiatieven een goed voorbeeld voor
de wijze waarop toeristische organisa-
ties het kleinschalige bedrijven kun-
nen ondersteunen. 

LUISTEREN NAAR DE ONDERNEMERS
De mogelijkheid voor on-line reserve-
ren is sinds kort actief op de internet-
site van het ABT. Speciaal ontwikkeld
voor en samengesteld in nauw overleg
met het kleinschalig toeristisch be-
drijfsleven. 

Hoofd marketing van het ABT Erwin
Akkerman: "Wij hebben goed geluis-
terd naar de wensen van de onderne-
mers. Samen met een IT-bedrijf heb-
ben wij een product gemaakt dat vol-
ledig aansluit bij hun behoeftes. Ieder
deelnemend bedrijf voert het beheer
over zijn eigen product. 

De ondernemer kan zelf prijzen invoe-
ren en zo vaak wijzigen als hij maar
wil. En het aantal in het systeem inge-
voerd eenheden uitbreiden of inkrim-
pen. Zeven dagen per week, 24 uur per
dag. Of het nu gaat om hotelkamers,
vakantie¿woningen of kampeerplaat-
sen, het reserveringssysteem kan alle
mogelijkheden aan." 

Het systeem van het ABT is voorts zoda-
nig opgezet, dat reservering plus beta-
ling rechtstreeks wordt afgehandeld
tussen ondernemer en vakantieganger. 

Interesse? Neem een kijkje op:
www.vvvachterhoek.nl

Ministerie EZ geeft pluim aan ABT

Achterhoek als voorbeeld
voor andere regio's
Het ministerie van Economische
Zaken geeft een pluim aan het Ach-
terhoeks Bureau voor Toerisme
(ABT) voor haar voortvarende aan-
pak op gebied van on-line boek-
baar maken van kleinschalig be-
drijfsleven. Dat doet EZ bij monde
van haar staatssecretaris Karien
van Gennip, tot vorige maand in
functie. De Achterhoek is in haar
optiek een van drie binnenlandse
voorbeeldregio's waar een VVV-or-
ganisatie dergelijke initiatieven
onderneemt. De onder¿steuning
van Van Gennip is vervat in het
voorwoord van een gids die VVV Ne-
derland op verzoek van het minis-
terie heeft uitgebracht.

Wethouder André Baars liet in zijn
welkomstwoord weten, dat er van de
24 ingeschreven architecten er nog zes
over zijn. “We zitten nu in een proces
om dit terug te brengen naar één ar-
chitect”. Nadrukkelijk stelde de wet-
houder, dat de presentatie van de zes
architecten niet het ontwerp is. “Dat
kan ook niet. De locatie waar het nieu-
we gemeentehuis moet komen, is nog
niet definitief. Ook het programma
van eisen waar een nieuwe gemeente-
huis aan moet voldoen is er nog niet”.
Er zijn al veel sessies geweest. “De im-
pressies die daaruit gekomen zijn,
vormt de leidraad hoe het nieuwe ge-
meentehuis eruit moet komen te
zien”, zegt wethouder Baars. 
Het was heel bijzonder dat zes archi-
tecten tegelijk een presentatie verzorg-
den. Ook voor de architecten was dit
uniek. 

Eind januari stemde de gemeenteraad
in met de aankoop van gronden aan
de Elderinkweg in Hengelo Gld. voor
de bouw van het nieuwe gemeente-
huis. De planning is dat de gemeente
vanaf 2010 vanuit een nieuw gemeen-
tehuis werkt. Inmiddels is de gemeen-
te bezig met het selecteren van een ar-
chitect. Een eerste selectie is geweest
en de gemeente heeft zes architecten
aan de hand van opgestelde uitgangs-
punten gevraagd hun visie op de
nieuwbouw en hun ideeën voor de ar-
chitectuur/stijl te presenteren. 

UITGANGSPUNTEN
Die uitgangspunten zijn bijvoorbeeld
dat de nieuwbouw een flexibel, multi-
functioneel gebouw moet zijn dat
openheid uitstraalt en een plek is
waar inwoners met plezier komen en
goed geholpen kunnen worden. Het
moet passen in de ruimtelijke omge-
ving, een prettige werkomgeving zijn
en mee kunnen groeien met eventue-
le organisatieontwikkelingen. Maar
het moet ook onderhoudsarm en kos-
tenbewust ontworpen worden en er
moet aandacht zijn voor innovatieve
(duurzame) oplossingen. 

Een speciale gemeentelijke selectie-
commissie, die gevormd wordt door b
en w en verschillende medewerkers
van de gemeente, beoordeelt deze
ideeën. Maar voordat zij hun voorkeur
voor de uiteindelijke architect bepa-
len, wil de gemeente ook graag weten
wat anderen van de ideeën van de ar-
chitecten vinden. 

Het resultaat van deze bijeenkomst
kan de selectiecommissie bij haar af-
weging betrekken. De keuze van de se-
lectiecommissie wordt aan b en w en
de raad voorgelegd. Uiterlijk in mei
moet de definitieve keuze voor de ar-
chitect gemaakt zijn. Deze eerste pre-
sentaties van de architecten zijn niet
de ontwerpen. Het ontwerp wordt ge-
maakt door de architect die gekozen
wordt. 

De zes architecten kregen ieder een
kwartier om hun visie toe te lichten.
De architecten waren: Van Tilburg Ibe-
lings Von Behr, Rotterdam (Mark Ibe-
lings), Atelier Pro, Den Haag (Dorte
Kristensen), OIII, Amsterdam (Maarten
Sanders), Ector Hoogstad, Rotterdam
(Joost Ector), Broekbakema, Rotterdam
(Jan van Iersel), ADP HM, Amsterdam
en Deventer (Marc a Campo).

Na de pauze konden de aanwezigen
schriftelijke vragen indienen. Ge-
spreksleider Teun van Wijk van ICS ad-
viseurs, die als adviseur van de ge-
meente het proces van het nieuwe ge-
meentehuis begeleidt, stelde vervol-
gens (een selectie van) de vragen aan
de orde. Ook werden aan de aanwezi-
gen gevraagd, hun algemene indruk
op papier te zetten en het formulier
achter te laten. 

Enkele reacties van de aanwezigen na
afloop van de bijeenkomst. Een me-
vrouw: “Ik ben hier vooral om mee te
maken hoe het hele proces van den-
ken verloopt over een nieuw gemeen-
tehuis en hoe dit vorm krijgt. Ik vond
het een interessante presentatie. Er
waren behoorlijke verschillen. Als ik
zelf eisen zou mogen stellen, dan vind

ik herkenbaarheid belangrijker dan
abstractie. Verder vind ik belangrijk de
maatschappelijke inpassing. Voor mij
hoeft het geen prominent gebouw te
worden. De locatie lijkt mij prima. Het
licht redelijk centraal”. 
Een mevrouw die bezig is haar indruk-
ken op papier te zetten: “Voor mij was
de keus niet zo moeilijk. Ik heb leuke
en verschillende voorstellingen ge-
zien. Uiteraard hebben een aantal
overeenkomsten. Dat heeft ook na-
tuurlijk te maken met de opdracht die
ze meegekregen hebben. Maar er zit-
ten wel zeer verrassende voorstellin-
gen bij die voor de omgeving van toe-
passing zijn in dit gebied. Ik heb zelf
bij de presentaties gelet op het integre-
ren in het landschap. Door de rond-
weg die er is, heb je een verschil in be-
bouwing en het buitengebied. Daar-
om is mijn voorkeur voor een rustig
gebouw. Er moet ook rekening gehou-
den worden van geparkeerde auto’s.
Die moet je niet zien. Integratie van
parkeerplaatsen onder het gebouw
vind ik een pré”. 
Een mevrouw die haar aantekeningen
leest: “Ik vond de presentaties heel
goed. Ik ben een toekomstige buur en
woon in het agrarisch gebied. Dan
moet je er wel even aan wennen dat er
een gemeentehuis komt. Je gaat dan
ook op andere dingen letten zoals hoe
hoog wordt het gebouw, de grootte en
waar komt het: vooraan of achteraan?
Dat is nu allemaal duidelijk gewor-
den. En nu maar hopen dat het mee-
valt. Maar vanavond viel er nog niets
te kiezen. Dus, we moeten nog even
wachten wat het wordt”. 

Wethouder André Baars vond het een
geslaagde bijeenkomst. “Gezien de
aandacht en de reacties heb ik de in-
druk dat de presentatie van de zes ar-
chitecten gewaardeerd werden door
de aanwezigen. Het was toch al een bij-
zondere avond, omdat er zes architec-
ten op hetzelfde moment een presen-
tatie gaven. Dat vond ik heel bijzon-
der. Ik zelf heb dat nog niet eerder
meegemaakt”. Wethouder Baars ver-
wacht, dat de definitieve keuze van de
architect binnen drie weken bekend
is. “We gaan daar niet te lang mee
wachten. Ook om de architectenbu-
reaus niet te lang in onzekerheid te la-
ten zitten”.

Nieuwbouw gemeentehuis Bronckhorst

Zes architecten presenteren hun visie op
nieuw gemeentehuis

In zaal Langeler werd op 13 maart een openbare bijeenkomst gehouden
waar zes architecten een presentatie hielden over hun visie hoe het nieu-
we gemeentehuis van Bronckhorst eruit zou kunnen zien. Voor de bijeen-
komst was een grote belangstelling.

Eén van de architecten tijdens de presentatie.

Inmiddels is de voorbereiding in volle
gang, de harmonie en "De Hurricanes"
oefenen ieder hun eigen repertoire,
om uiteindelijk samen te gaan spelen.

Koninklijke Harmonie Concordia is
een plaatselijk bekende harmonie die
wel wat gewend is op dit gebied. Al
twee keer hebben zij, samen met pret-
band "De Dogz", de Night of de Klomps
gehouden. (Helaas kan, wegens om-
standigheden, dit evenement niet
doorgaan dit jaar.)  Voor "De Hurrica-
nes" is dit alles nieuw. Wel zijn zij re-
gelmatig optreden gewend. 

Regionaal en ver daaromheen bren-
gen zij stevige Rock en Roll maar ook
mooie ballads ten gehore. Samen zul-
len de harmonie en de band een ba-
lans vormen tussen klassiek en rock.

Klassiek en Rock& Roll komen samen
in Hengelo GLD
Spektakel op 28 april in sporthal
"De Kamp" te Hengelo GLD. Ko-
ninklijke Harmonie Concordia en
Rock&Roll band "De Hurricanes"
geven samen een concert. Klassiek
en 60/70 jaren muziek zullen el-
kaar kruisen. Van mooie melodieu-
ze klanken tot de sound van
rock&roll. Voor een ieder wat wils,
van jong tot oud! Aanvang: 20.00
uur en de toegang is gratis!
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Weeversdrukkerij

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

Uitgave
De Achterhoek Vakantiekrant is een uitgave

van Drukkerij Weevers in samenwerking 

met het Achterhoeks Bureau voor Toerisme. 
De krant bevat de complete VVV-agenda en

bovendien allerlei informatieve artikelen

over bezienswaardigheden en evenementen

in de Achterhoek.

De agenda is overigens ook te vinden op de

aan het produkt gekoppelde internetsite:

www.achterhoekagenda.nl

Verspreiding
De Achterhoek Vakantiekrant wordt

gratis verspreid via 400 afhaalpunten in

de Achterhoek zoals alle VVV’s, hotels,

bungalowparken, campings, restaurants

en attractieparken.

Vakantiekrant

Tarieven en informatie seizoen 2007

Tarieven en informatie seizoen 2007

Er is ook een informatie-folder beschikbaar:Uitgave De Achterhoek Vakantiekrant is een uitgave van Drukkerij Weevers

in samenwerking  met het Achterhoeks Bureau voor Toerisme. 

De krant bevat de complete VVV-agenda en bovendien allerlei

informatieve artikelen over bezienswaardigheden en evenementen in

de Achterhoek.

De agenda is overigens ook te vinden op de aan het produkt

gekoppelde internetsite: www.achterhoekagenda.nl

Verspreiding De Achterhoek Vakantiekrant wordt gratis verspreid via 400

afhaalpunten in de Achterhoek zoals alle VVV’s, hotels,

bungalowparken, campings, restaurants en attractieparken.

Voor aanlevering persberichten:

Berichten via de plaatselijke VVV of Achterhoeks Bureau voor

Toerisme, Postbus 4106, 7200 BC Zutphen, tel. (0575) 51 93 30, 

e-mail: persberichten@vvvachterhoek.nl 

Adverteren Voor informatie over advertentiemogelijkheden:

Drukkerij Weevers, tel. (0575) 55 10 10, 

e-mail: avk@weevers.nl

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

Weekblad Contact blijft betaalbaar voor de kleine adverteerder.
Daarom komen wij met verschillende edities in de gemeente Bronckhorst.

WEEKBLAD

Dus kijk snel op

Nu 

ook op

internet!

www.contact.nl

Dinsdag 21 november 2006
68e jaargang no. 37

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.

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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7250 AA Vorden
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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

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 Con

Hèt kadoboek
www.konijnenbult.nl

Deze week
in Contact

• 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 v n 2007• NU: diverse 2006 modellen vanGAZELLE • ATA US • OGA-MIYATA • IANT • SPARTAtegen scherpe prijzen!!

KIJK • PROBEER • PROFITEER

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 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

midden in het   hart van Bronckhorst

10

10

10

1010

10

10 10

10

10

1010

10

10

10

10

10

10

Extrakoopavondenwo / do22 / 23 nov

Koop-
zondag
26 nov

Extrakoopavondenwo / do22 / 23 nov

Koop-
zondag
26 nov

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

20%
KORT
OP GEHE

COLLECT

20%
KORT
OP GEHE
COLLECT

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

Profiteer SOLDERIE PrijzenBLAZERS NU € 75,-- 2 OOR € 1T'SH RTS U € 20,-- 2 VOOR € 3BROE EN NU € 49,-- 2 VOOR €PULLOVERS U € 35.-- 2 VOOR € 5

LA GELER ODE KER STRAAT 117255 CB   HE GELO GLD   0575-461235

HENGELO GLD.

NIEU

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.
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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

Huzen Omheiningen

Dealers:
Regio Twente/Achterhoek: Berendsen omheiningen, tel. 0313-476311/06-53842907

Actie:
Huzen stelt voor de Achterhoek, 1000 meter houten doorsteek omheining beschikbaar
tegen kostprijs (promotie). (afname vanaf 250 meter, informeer bij Gerard Berendsen)

Huzen levert en monteert in Nederland, België en Duitsland.

Berendsen Drempt: Hoefkensestraat 16a, Drempt
tel. (0313) 47 63 11• mobiel (06) 53 84 29 07

www.huzen.com

Al 25 jaar hèt adres voor:

• Spachtelputz ( ook in kleur)

• Spackspuiten

• Pleister en schuurwerk

• Lijsten en ornamenten

Bel voor een vrijblijvende offerte
06-51 534 782 of 0575-55 31 28

Als het goed m
oet zijn!

STUKADOORSBEDRIJF

Dick Zelle
VORDEN

Nu Spaanse streekwijn
Bio

per fles € 4,99

3 voor € 10,-
Dus 3 halen 2 betalen

Kapelweg 14 • 7233 SC  Vierakker

Tel. (0575) 44 14 34 • www.den4akker.nl

Openingstijden
ma. t/m vr. 10.00 - 12.00 uur   13.00 -19.00 uur

zat. 10.00 - 17.00 uur
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..

Weeversdrukkerij
Nieuwstad 30
7251 AH Vorden
Tel. (0575) 55 10 10
Fax (0575) 55 10 86
E-mail: info@weevers.nl
Internet: www.weevers.nl

NEVENVESTIGINGEN:
ZUTPHEN: MEER COMMUNICATIE, TEL. (0575) 51 76 18
ZELHEM: WEEVERS DRUK, TEL. (0314) 62 50 53
RUURLO: STUDIO CONTACT, TEL. (0573) 45 12 86
LICHTENVOORDE: WEEVERS ELNA, TEL. (0544) 37 13 23
GROENLO: WEEVERS EMAUS, TEL. (0544) 46 18 28
VORDEN: WEEVERS NET, TEL. (0575) 55 73 10

Laat uw drukwerk
onze zorg zijn

Geboortekaarten

Huwelijkskaarten

Visitekaarten

Feestelijke uitnodigingen

Dankbetuigingen

Verenigingsdrukwerk

Briefpapier

Rekeningen

Kettingformulieren

Enveloppen

Folders

Kranten

Boeken

Tijdschriften en periodieken

Posters in meerdere kleuren

Digital printing, kleine oplages

Internetpresentaties

Posters, ook groot formaat

Stanswerk voor verpakkingen



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

L.M.B. VORDEN B.V.
Al jaren uw leverancier van Tuin- en Park machines

Industrieweg 13 - 7251 JT  Vorden

(0575) 55 31 63 - www.lmbvorden.nl - info@lmbvorden.nl

Dealer van: 
■ Jonsered
■ Castelgarden
■ Solo
■ Partner
■ enz.

Ook uw adres voor reparatie en onderhoud

Altijd 

messcherp

in prijs

Latin Dance
v.a. maandag 26 maart

20.00-21.00 uur

o.l.v. Gerlande Gude
in Boogschiethal, 

Furstenauerstr. 1 te Ruurlo

Inl. tel. (0573) 45 33 54

KIJK VOOR ONZE KOOPZONDAG ACTIE OP

WWW.SCHRODER-MODE.NL

ACTIE
koopzondag

25 maart 2007

Schröder Mode
Ruurloseweg 1 • 7255 DE Hengelo Gld.
T 0575 46 12 32 • F 0575 46 42 75

Spalstraat 3 • Hengelo (G)

Zaterdag 
24 maart

D.J. Tim

''Breng mien nog eens zo’n 
tube veur de spieren met'' 
Huidverzorgingsproducten

op basis van Pure Aloë Vera
JANNIE NIJKAMP, Warnsveld
tel. (0575) 52 13 16

De grootste tegelverkoop in de Achterhoek 
van vele merken wand- en vloertegels

De beste kwaliteit tegels,
tegen de laagste prijs.

Alles op voorraad: 40.000 m2.

Betting & Ressing
Tegels-Natuursteen

Den Sliem 85 - GROENLO - Tel. 0544 - 466811
verkoop@bettingressing.nl - www.bettingressing.nl

Goedkoper kunt u 

nergens kopen, zelfs 

niet over de grens.

Openingstijden:
ma. t/m do.: 8.00 - 18.00 uur.

vr.: 8.00 - 21.00 uur.
zat.: 9.00 - 16.00 uur.

N18

N18

Den Sliem

Den Sliem

Vredenseweg

Lichtenvoorde
Doetinchem Twente-route

Eibergen
Enschede

B&R
Veld

STURKO

Eibergseweg

Sanitair 
om van te 
dromen!

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



Het grote voordeel van Albert Heijn.

1.99
3.790.64

1.250.84
1.69
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G

Omdat
we u gemist
hebben.

Albert Heijn, Raadhuisstraat 36, Hengelo.
Open vanaf maandag 19 maart om 8.00 uur.

Uw vernieuwde Albert Heijn-winkel, Raadhuisstraat 36  is weer open en daarom willen u graag verrassen. Niet alleen met onze vernieuwde winkel, 

maar ook met heerlijke gratis tompoucen. Kom dus snel langs en profiteer bovendien van nog meer openingsaanbiedingen.

We trakteren op extra openingsvoordeel!

De openingsaanbiedingen zijn geldig met de AH Bonuskaart tot en met zaterdag 24 maart 2007. Gratis tompoucen bij tenminste 25.- aan boodschappen tot en met woensdag 21 maart 2007.

Chiquita 
bananen

Per kilo

Vers uit eigen oven
å Roomboter 
appeltaart

Per stuk

Uit onze 
bedieningsafdeling
å Filet américain

Naturel
Bakje, per 100 gram 2.50

4.09

å Perla Aroma 
koffie

Snelfiltermaling
Voordeelpak, 
4 x 250 gram

GRATIS  
4 TOMPOUCEN 
BIJ TENMINSTE 

25.- AAN 
BOODSCHAPPEN
T/M WOENSDAG 
21 MAART 2007.

+ 5 autozegels gratis


