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Okhorstroute mooiste
'lokaal ommetje' in Gelderland

Geachte lezers en
adverteerders,
Wij maken u erop attent dat kopij
en advertenties voor de uitgave
van dinsdag 10 april (week 15)

donderdag 5 april vóór 12 uur in
i.v.m. de Paasdagen

ons bezit dienen te zijn.
Graag rekenen wij op uw medewerking.

De redaktie Weekblad Contact

5.200,- euro voor
Vordense dorpskerk
Cheque voor Margreet.
Afgelopen week is de vereniging Dorpsbelang Wichmond-Vierakker, Gelders winnaar geworden van de zogenaamde ‘ommetjeswedstrijd’, in dit
geval de ‘Okhorstroute’.

schapsbeheer Gelderland trok 50 deelnemers waarvan er 9 werden genomineerd.

De daarbij behorende fraaie bokaal
werd in het dorpshuis in Voorst door
juryvoorzitter Jan Terlouw overhandigd aan Margreet Gründemann.

Bovendien dingt de route mee naar
het mooiste ommetje van Nederland.
De uitslag daarvan wordt begin april
bekend gemaakt.

Daarnaast kreeg Margreet een cheque
van 10.000 euro. Dit bedrag is bestemd
voor de aanleg van de route.
De oproep van de Stichting Land-

Play-in muziekvereniging
'Concordia'

Voor de jeugdige leden van de muziekvereniging ‘Concordia’ werd
het zaterdag een spannende middag, immers de play- in stond op
het programma. Dat betekende
voor de eerste keer een echt optreden. Ditmaal onder begeleiding
van Berjan Morsink, hun nieuwe
dirigent. Ook de allerjongste
drumbandleden hadden zich onder leiding van Mike de Geest goed
voorbereid.

Een paar weken geleden werd met de
voorbereidingen begonnen. Onder begeleiding van enkele oudere muzikanten werden er toen een aantal muziekstukjes ingestudeerd.

De middag was speciaal bedoeld voor
de jeugdleden die nog niet bij het harmonieorkest of de drumband spelen.

Door het orkest werden vier nummers
gespeeld.
Er werd begonnen met Autmn Holy-

Zaterdagmiddag werd niets aan het
toeval overgelaten, want alvorens er
voor de ouders, oma’s en opa’s en andere belangstellenden een klein concert werd gegeven, werd er allereerst
nog twee uurtjes geoefend.

NIEUWE SHOWROOM! OPENINGSSHOW 6, 7 EN 9 APRIL

2e PAASDAG OPEN!

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

day van Jacob de Haan. Daarna volgde
de blokfluit-rock van Ivo Kouwenhoven. Ook de blokfluiters verleenden
hun medewerking aan het stuk en
speelden ‘de sterren van de hemel’!
The Lion King (Elton John) was het derde stukje. De leerlingen speelden ook
allemaal individueel nog een door
hun zelf gekozen stukje.
De middag werd afgesloten met The
Handyman (Ivo Kouwenhoven). Een
leuk nummer dat samen met de jongeste leden van de drumband werd gespeeld. De hoofdrol werd vertolkt door
klusjesman Rik Sloot die te laat op de
repetitie verscheen en daardoor een
hoop troep veroorzaakte! En om muzikaal bezig te zijn, hoef je niet altijd de
gebruikelijke instrumenten te bespelen, maar komen een zaag, hamer,
schuurpapier, een fietsbel en een toeter ook goed van pas, zo bleek.
Het publiek vond het prachtig en de
kinderen zelf genoten ook volop van
deze play-in die volgend voorjaar zeer
zeker weer op de agenda van ‘Concordia’ zal staan!

"Eénmaal, andermaal, niemand
meer dan ….. Verkocht!". Deze bekende zin viel zaterdagavond in
Vorden vele malen tijdens de 12e
jaarlijkse veiling die de Veilingcommissie Vorden hield in "De
Herberg".
Er was een prachtige sortering bij elkaar gebracht. Het publiek had 's middags al uitgebreid de ruim 200 kavels
kunnen bekijken, nadat die 's morgens goed toonbaar opgesteld waren.
Het bestuur kreeg na de opmerkingen
van de vele kijkers en eventuele kopers
al een idee dat er zeer begerenswaardige zaken tussen zaten. Zo trokken
fraaie stoelen, verschillende wandborden, een paar bijzondere serviezen,
enkele antieke kasten, boeken, een oude strosnijder, enz. de aandacht. De
aanwezige schilderijen werden natuurlijk kritisch van dichtbij bekeken.
Petroleumstellen, heel oude kinderpuzzeltjes en enkele bijzondere kapstokken stonden er ook tussen.
Al met al waren de verwachtingen
hooggespannen. Voorzitter Vaags kon
om 7 uur in "De Herberg" een goed gevulde zaal welkom heten en het publiek opwekken om toch vooral mee te
bieden op de vaak fraaie spullen.
De veiling ging rustig van start, Een
oude bascule bracht € 12,- op, een gehaktmolen werd er voor € 2,- doorgedraaid, een aardig pannensetje deed €
19,- . Toen een fraaie tafel voor € 50,-

afgeslagen werd en enkele schilderijen meer dan € 100,- bleken te doen,
ging men er eens goed voor zitten.
Toen dat gevolgd werd door € 24,- voor
een houten munitiekistje, € 100,- voor
een bijzonder schutterijenboek en €
170,- voor een fraaie antieke kast bleek
de kooplust van het talrijke publiek
dat genoot van de gezellige ambiance,
mede door de veelal humoristische
wijze van presenteren door de beide
veilingmeesters Dick Brouwer en
Arend-Jan Menkveld. Het onverwachte
topstuk van de avond bleek het fraaie
schilderij "Noord-Afrikaans" van R. Pijnenburg te zijn dat € 500,- opleverde!.
De totaalopbrengst na de laatste hamerslag van veilingmeester Brouwer
bleek ruim € 5.200,- te zijn. Deze opbrengst is bestemd voor het onderhoud aan de monumentale Dorpskerk. De veilingcommissie, deze dag
ondersteund door het team van "De
Herberg" (waarvan de zaal gratis ter
beschikking gesteld was) en vele enthousiaste vrijwilligers, kan terugzien
op een zeer geslaagde veilingavond.
Ook de plaatselijke middenstand en
de Rabobank hebben e.e.a. ondersteund. De volgende actie wordt al
weer voorbereid, nl. een pleinmarkt
op 19 mei. Verder wordt er elke 1e en
3e zaterdagmorgen van de maand
meubilair verkocht bij "De Bonekamp"
in Linde. De Veilingcommissie houdt
zich voortdurend aanbevolen voor
goed verkoopbare en uiteraard veilingwaardige goederen.

Oud Vorden
De vereniging ‘Oud Vorden’ houdt
donderdag 29 maart in zaal "De Herberg" haar jaarvergadering. Aansluitend is er een dialezing door K. Eg-

berts uit Leusden met als thema ‘Glas
in lood, glasbeschildering en symboliek in onder meer kerkramen’.
Aanvang 19.30 uur.

Weekenddiensten en belangrijke telefoonnummers
Hervormde kerk Vorden
Zondag 1 april Palmzondag 10.00 uur ds. J.Kool, belijdenis
Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 1 april Palzondag 10.00 uur ds. D. Westerneng
19.00 uur geen dienst

Woonwinkel Borculo/Ruurlo open van ma. t/m vrij.
van 8.30-12.30 en 13.30-17.30 uur.
Woonwinkel Zelhem/Hengelo (Gld.)/Lichtenvoorde
Tel. (0314) 62 61 40. Open van ma. t/m vrij. van 8.00-16.30 uur.
zelhem@prowonen.nl / www.prowonen.nl

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 1 april Palmzondag 10.00 uur ds. M. Benard-Boertjes

VVV-kantoor
Kerkstraat 1, tel. 55 32 22. Openingstijden: Maandag t/m
vrijdag van 10.00 tot 16.00 uur. Zaterdag van 10.00 tot 14.00 uur.

R.K. Kerk Vorden
Zondag 1 april 10.00uur Palzondag, viering

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

R.K. Kerk Vierakker
Zaterdag 31 maart 17.00 uur Eucharistieviering volkszang
Zondag 1 april10.00 uur woord- en communieviering, herenkoor
Tandarts
31 maart en 1 april D. Stolk, Ruurlo tel 0573-452400. Tussen 17.00 uur ’s middags en 08.00 uur de volgende ochtend,
in de weekenden en op feestdagen: tel. (0900) 200 9000.
Huisarts
Dr. Albers / Tanis, tel. 55 12 55 - dr. Dagevos tel. 55 24 32
- dr. Haas / de Jong, tel. 55 16 78. Tussen 17.00 uur ’s middags en 08.00 uur de volgende ochtend, in de weekenden en
op feestdagen: tel. (0900) 200 9000.
Regionale Huisartsenpost te Zutphen.
U krijgt waar mogelijk een telefonisch advies van de dienstdoende doktersassistente of huisarts òf een afspraak voor
het spoedspreekuur op de huisartsenpost. Kom niet zo
maar naar de post toe, bel altijd eerst voor overleg. Om
iedereen optimale zorg te kunnen bieden en wachttijden zo
veel mogelijk te beperken wordt er uitsluitend volgens
afspraak gewerkt. Als u om medische redenen niet in staat
bent om de huisartsenpost te bezoeken dan komt er een
‘rijdende huisarts’ bij u thuis. Houdt uw verzekeringsnummer
en medicijnen bij de hand als u belt en neem ze mee als u
naar het spreekuur op de huisartsenpost komt. De huisartsenpost is gevestigd in het Entreegebouw van ziekenhuis
Het Spittaal in Zutphen.
Apotheek
De avond-, nacht- en weekenddienst wordt verzorgd door
Apotheek Warnsveld, Runneboom 16, Warnsveld.
Tel. (0575) 57 24 95, fax (0575) 52 57 28.
Gelre ziekenhuizen Zutphen, locatie Het Spittaal
Ooyerhoekseweg 8, tel. (0575) 59 25 92. Bezoektijden:
dagelijk van 15.00-15.45 uur en 18.45-19.30 uur. Een aantal
afdelingen heeft afwijkende bezoektijden, te weten:
Bewaking (Intensive Care en Hartbewaking): 11.00-11.30
uur en 19.00-19.30 uur.
Kinderafdeling: Ouders mogen 24 uur per dag aanwezig zijn.
Overig bezoek: 15.00-16.30 uur en 17.45-19.00 uur. Tienerafdeling: 15.00-16.30 uur en 17.45-19.30 uur. Gynaecologie
& Verloskunde: Partners kunnen doorlopend op bezoek
komen van 08.30-21.30, behalve tussen 12.30-15.00 uur
(rusttijd). Overig bezoek: 10.30-11.30 uur, 15.30-16.30 uur,
18.45-19.30 uur.
Brandweer
Tel. 112.
Politieteam Bronckhorst
Postbus 20, 7000 AA Doetinchem, bezoekadres:
Dr. Gasthuisstraat 2, 7021 CL Zelhem, tel. (0900) 88 44
Geopend maandag t/m vrijdag van 10.00-12.00 uur.
Bezoekspreekuur locaties Politie Bronckhorst, alleen op
afspraak (0900) 88 44.
Vorden, Zutphenseweg 26 (Rabobank).
Hengelo Gld., Raadhuisstraat 39, ma.
Hoog-Keppel, Burg. van Panhuysbrink 1.
Steenderen, A. Ariensstraat 33a.
Voor aangifte kunt u een afspraak maken. Aangifte doen via
de website van de politie kan ook.
Calamiteiten
Bij calamiteiten als stormschade, grote gaten in de weg,
wateroverlast, milieuschades en hulp bij ongevallen, kunt u
bellen naar het alarmnr. 0900 88 44 of bij grote spoed 112.
Voor kleinere meldingen die betrekking hebben op de openbare ruimte kunt u contact opnemen met de gemeente, tel.
(0575) 75 03 39. Bijv. afgebroken takken, lantaarnpaal die
niet brandt, losliggende stoeptegel, kleinere gaten in de weg
of een rioolverstopping binnen de bebouwde kom.
Wilt u buiten kantoortijden iets dergelijks melden en het kan
niet wachten, bel dan het calamiteitennummer voor spoedeisende gevallen van de gemeente, tel. (06) 13 10 07 77.
Voor storingen aan gemalen en het drukrioolsysteem in het
buitengebied kunnen inwoners rechtstreeks contact
opnemen met: Dusseldorp BV, tel. (0544) 39 55 27.
Ambulance
Tel. 112.
De Graafschap Dierenartsen
Tel. (0575) 58 78 80. Voor openingstijden en overige informatie kijk op www.degraafschapdierenartsen.nl
Pedicure
Gerry Wisselink, pedicure, manicure en massage. Gediplomeerd
voor diabetici en reumatische voet. Tel. (0575) 46 73 38
(dichtbij Kasteel Zelle).
Voetverzorgingssalon Podi, gediplomeerd pedicure, diabetische
en reumatische voet, lid Pro-voet, Dorpsstraat 8, Vorden.
Telnr. 0575 - 55 11 41 / 06 - 2735 5382. www.podi.nl
Wooncorporatie ProWonen
Postbus 51, 7150 AB Eibergen
Woonwinkel Vorden/Borculo/Ruurlo
Tel. (0575) 43 85 60
Woonwinkel Vorden open van ma. t/m vrij.
van 8.30-17.00 uur. vorden@prowonen.nl

Yunio Oost Gelderland
Tel. (0900) 98 64, (0900) Yunio (lokaal tarief), 24 uur
per dag bereikbaar voor: kraamzorg, jeugdgezondheidszorg,
kinderopvang.
Sensire thuiszorg
Diëtetiek, maaltijdservice, personenalarmering en Woonzorgcentrum De Wehme.
Tel. (0900) 88 56 (lokaal tarief), 24 uur p/dag bereikbaar.
Internet: www.sensire.nl - E-mail: info@sensire.nl
Thuiszorgwinkel, Ooyerhoekseweg 6, Zutphen, tel. (0900)
88 56 (lokaal tarief).
Inloopspreekuur wijkverpleegkundige do. 10.00-11.00 uur
bij Prowonen, Kerkplein 20.
Slachtofferhulp, tel. (0575) 54 12 22.
Uitvaartverzorging
Monuta uitvaartcentrum Het Jebbink 4a, tel. (0575) 55 27 49
of (0800) 02 30 550.
Eppink/Ruiterkamp uitvaartverzorging. Dag en nacht
bereikbaar, tel. (0575) 45 20 20.
Openbare bibliotheek Vorden
Tel. 55 15 00; www.bibliotheekvorden.nl; geopend dinsdag
13.30-20.00 uur, woensdag 13.30-17.30 uur, donderdag 13.3017.30 uur, vrijdag 13.30-20.00 uur, zaterdag 10.00-12.00 uur.
Amivedi
Tel. (0575) 52 06 12. Stichting Vermiste en zoekgeraakte
huisdieren.
Dierenbescherming
Info, tel. (0575) 55 66 68. Landelijk klachtennummer
dierenmishandeling, tel. (0900) 20 21 210. Dierenambulance,
Doetinchem (06) 53 680 578.
Terminale thuiszorg
‘Noaberhulp’ tel. (0575) 54 33 66.
Klachten en Informatieburo Gezondheidszorg Stedendriehoek
voor vragen over de gezondheidszorg. Inloopspreekuur
elke woensdagochtend van 9.30-11.30 uur, Oude Bornhof
55-56, Zutphen, tel. (0575) 54 41 41. Overige dagen van
9.00-11.00 uur bereikbaar onder tel. nr. (055) 54 14 618.
Stichting Welzijn Vorden
– Welzijn Ouderen, Nieuwstad 32, tel. 55 34 05,
openingstijden ma. t/m vr. van 9.00 tot 11.00 uur.
E-mail: welzijnouderenvorden@hetnet.nl
Website: www.welzijnouderenvorden.nl
Voor de volgende diensten en activiteiten kunt u terecht
bij Welzijn Ouderen:
Personenalarmering
Maaltijdvoorziening
BOS (Bezoek Oppas Service voor dementerende ouderen
en chronisch zieken).
Centrale Vrijwillige Hulpverlening
Open Tafel
Iedere dag, uiterlijk een dag van tevoren aanmelden bij:
Welzijn Ouderen of Sensire de Wehme tel. (0314) 35 74 50.
Hobbyen in het Dorpscentrum, Raadhuisstraat 6
Meer Bewegen voor Ouderen (M.B.v.O.)
Gymnastiek, sport en spel, volksdansen en zwemmen
Seniorenhuisbezoek
Ouderenadviseur; geven van advies, ondersteuning bieden
bij het maken van keuzes, hulp bij het leggen van contacten,
ondersteuning bij het invullen van (aanvraag-)formulieren.
– WegWijZer Vorden
Eén aanspreekpunt voor al uw vragen op het gebied van
wonen, welzijn en zorg. Voor jong en oud. Tevens steunpunt mantelzorg van VIT en uitleen van hulpmiddelen.
U kunt WegWijZer Vorden bellen of bezoeken op elke
werkdag van 9.00 tot 11.00 uur. Bezoekadres: Nieuwstad
32 in De Wehme, tel. (0575) 55 31 59.
E-mail info@portaalwegwijzer.nl

 Auvergne: t.h. comf. vrijst.
huis m. buitenkeuken, pr.
uitz. 4 p. v.a. € 275,- www.
vakantie-midden-frankrijk.com
/lamartiniere.html
 Workshops in schilderen,
tuinontwerp, sieraden en
absracte menselijke beelden
maken, tel. (0573) 45 21 57.
Zie www.wilghenhoeve.nl
 De Alchemist vertelt/gespeelt door Gery Groot
Zwaaftink op landgoed De
Kranenburg op za. 31 maart
(20.00 uur) en op zo. 1 april
om 14.30 uur. Reserveren
noodzakelijk (0575) 55 62 16
of dekranenburg@planet.nl
 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.

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

VLAAI V/D WEEK

Aardbeibavaroisevlaai
6-8 pers €

6,25

DINSDAG = BROODDAG

3 bruin bus €

 Zonnehemels/banken.
Nergens goedkoper! Rechtstreeks verkoop vanuit magazijn, vanaf € 125,- ook B-keus
16 modellen, kijken na tel.
afspr. Zelhem (06) 53 31 77 90.
 Complete voeding voor
aankomen/afslanken
en
goede energie met persoonlijke begeleiding. Jerna Bruggink (0575) 46 32 05.
www.vitalcare.nl
 Te koop: Chateau caravan
bj 1995, i.z.g.s. Tel: (0575) 44
15 19.
 Hulp in de tuin gevraagd, 1/2 dag per week,
ongeacht welke dag. tel.
0615503107.
 Te huur paashaaskostuums. DS Design. Molenkolkweg 33, Steenderen.
(0575) 45 20 01.
 Te koop: Yamaha Virago750. Mooie motor voor prima
prijs. (0575) 464030.

Voorjaarsschnitt
gevuld met slagroom
per stuk

Marlies Aartsen
Massagepraktijk voor kinderen en volwassenen, Lichaamsgerichte kinder- en jeugdtherapie, Het Hoge 3, 7251 XT
Vorden, tel. (0575) 55 62 17. www.marliesaartsen.nl, lid van
VNT, 32 zorgverzekeraars vergoeden behandeling, doorverwijzing huisarts is niet noodzakelijk.
Artsenpraktijk HOMEOPATHIE
Voor hulp en advies voor u gezondheid bij chronische en
acute klachten: zaterdag van 11.00-13.00 uur spreekuur,
zondags telefonisch 12.00-12.30 uur. Tel. (0575) 57 31 03 en
mobiel (06) 13 80 17 29.

 Gevraagd groot perceel
weide gelegenheid voor jonge paarden. Te weiden of in te
kuilen. Stal Nieuwmoed, Vorden. Tel. (0575) 556766.

5,50

Reurlse kei
€

per stuk
 Nette hulp biedt zich aan
voor 4 uurtjes in de week.
Reacties onder nr. 2-1,
Weekblad Contact, Postbus
22, 7250 AA Vorden.
 Wilt u uw oud ijzer kwijt?
Bel Frits Peppelinkhausen,
tel. (0575) 55 29 16, b.g.g.
(06) 51 60 15 16.
 Voor het aanmelden van
verkoopbare en veilingwaardige goederen bel:
(0575) 55 14 86 / 55 21 04 of
55 17 87.
 Te huur: 5 of 6 pers. Chalets in Belgische ardennen
(Durbuy) op park met overd.
zwembad. Info: 0544-377378
/ 375873 of www.verhuurchalets.nl. Zomervakantie nog vrij.

1,50
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

HERBALIFE:

voor innerlijke en
uiterlijke verzorging
Voeding voor:
aankomen
afslanken
sporten
meer welzijn

Huid en haar
verzorgingsproducten
Uw welzijnscoach:
J. Bakering
‘t Rikkelder 16, Ruurlo
Tel. 0573 - 45 30 30
www.bakema-ruurlo.nl

 Goed uitziende alleenstaande hr. 64 jr. zoekt
vrouw om gezellige dingen
mee te ondernemen. In bezit van auto. Evt. later relatie.
Brieven met foto onder nr.
M22-1, Bureau Contact, Postbus 22, 7250 AA Vorden.

 Gevr. zelfstandige hulp in
de huishouding voor 1 ochtend in de week. Buitengebied
Vorden, tel. 0575 - 556351.

€

donker stevig brood,
ook lekker bij de borrel of soep

 Voorjaarsschoonmaak? Wij
helpen u graag met opruimen
van uw boeken - strips - LP’s
- singles en CD’s. Contante
bet. Tel. nr. (0543) 45 17 03.

 TE KOOP: nette tussenwoning aan De Stroet 7 in
Vorden. Voor vragen bellen
na 19.00 uur. 0575-553450.

4,25

WEEKEND-KNALLERS

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

 Te koop: scooter Aprilia
SR met kentekenbewijs 0575
553345. na 18.00 uur.
 Te huur in buitengebied
Vorden ruime helft woonboerderij. Royale tuin met
schuur en vrij uitzicht. Huur
voor minimaal 1 jaar. Huurprijs € 700,- ex. Brieven onder nummer M22-2 Bureau
Contact Postbus 22, 7250 AA
Vorden.

Stankmeldingsnummer Gelderland
Tel. (026) 35 99 999.

Het voorjaar komt eraan
we zetten de bloemetjes
buiten

Dagmenu’s
28 maart t/m 3 april 2007

Prijs: Dagmenu om mee te nemen € 6,95
Dagmenu’s bij u thuis laten bezorgen € 7,95
Veranderingen in het menu € 1,25 p. verandering
Dagmenu bij ons te consumeren € 8,75
(Bestellen mag maar hoeft niet.)
Dagmenu’s kunt u krijgen van 16.00 uur tot 22.00 uur, eerder in overleg.

Woensdag 28 maart
Runderbouillon met nockerln/Zuurkoolschotel met braad- en
rookworst, jus en zuur

Donderdag 29 maart
Varkensmedaillons met champignonsaus, aardappelenkroketten en groente/Vlaflip

Vrijdag 30 maart
Minestronesoep/Weense vis met aardappelensalade en
groente

Zaterdag 31 maart (alleen afhalen)
Kipsate met pindasaus, frieten en rauwkostsalade/Parfait
met slagroom

Maandag 2 april
Gesloten

Dinsdag 3 april
Wiener schnitzel met aardappelen en groente / ijs met slagroom
U kunt dit iedere dag doorbellen vanaf 11.00 uur, tel. (0575) 55 15 19
Ook à la carte geopend, cadeaubonnen, dinercheques, catering,
lunchkaart, ijssalon, koffie, huisgemaakt gebak...
Wij wensen u een smakelijk eten en mocht u vragen
en/of opmerkingen hebben dan kunt u ons
bereiken op (0575) 55 15 19 of u komt
even binnen op Kerkstraat nr. 3 te Vorden.

Smakelijk eten!! Bistro De Rotonde team
Wendie en Thomas

“Boterham verwenweek”

Negen maanden zijn voorbij
ik heb er nu een zusje bij.
Zij moet nog wel wat groeien
zodat we samen kunnen stoeien.
Gelukkig zijn wij met de geboorte van onze dochter en mijn zusje

Bente
18 maart 2007
Oscar Overbeek, Claudia Lohschelder en Marit
2e Wormenseweg 96
7331 VH Apeldoorn

De mensen
van Monuta maken
het verschil.

Meubelmaker
Restauratie
- Tafels
- Kasten
- Spiegellijsten
- Bedden
- Houtbewerkingen
- Maatwerk

Brood, daar hoort wat op. Soms zoet, soms ook lekker hartig.
Ons ambachtelijke duo van vers gebraden gehakt en snijworst
verdringt zich om uw boterham te mogen beleggen. Verwen
uw brood met ons verrukkelijk gebraden gehakt en snijworst.
Ga naar www.keurslager.nl voor bijpassende recepten.

Vleeswarenkoopje

- Antiek restauratie
- Herstel tafelbladen
Op maandag 19 maart 2007 om 23.40 uur is
onze dochter en zusje geboren

Adres werkplaats:
Vierde Broekdijk 37 d
7122 JD Aalten

Esmee
Harry, Linda en
Tom van Leijden
Holtmaet 6
7251 VV Vorden
Tel. (0575) 55 57 00

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

TE KOOP

Anne Cornelia Wilhelmina
Anne is geboren op 19 maart 2007 om 11:28 uur.
Zij weegt 4155 gram en is 54 cm lang.
Maarten, Ellen &
Daan Tromp
Holtmaet 12
7251 VV Vorden

100 gram

€

Kookidee

Gehakt Cordonbleu 3 stuks €

1.89
1.60
2.98

Keurslagerkoopje

GRAFSTEENSPECIALIST

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


Anne

Pollo pesto

Tel: 06 29592917

e-mail:
erik-bennink@planet.nl

Welkom zusje, kom er bij!
Ik heet Daan. Hoe heet jij?

Special

• coniferen
• buxus
• beuken
• etc



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

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

Marinus J. Hesselink b.v.
grafmonumenten
sinds 1908

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

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

Wil je Anne komen bekijken?
Op dit nummer kun je ons bereiken: 0575-555526.

Industrieterrein ”De Mars”
t.o. Woonboulevard Eijerkamp

VOORJAARSSHOW 31 MAART / 1 APRIL

Duitse biefstukken
met GRATIS saus

4 stuks

€

5.50

per stuk

€

1.49

Maaltijdidee

Gebraden
gehaktballen

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

Nieuwe collectie

alles voor haagof erfafscheidingen
100% garantie
veur weinig
Kwekerij de Hedera
Strodijk 4, Vorden

Aanbiedingen geldig van 26 t/m 31 maart 2007

Wij noemen haar

Gebraden gehakt
en snijworst
2 x 100 gram €

Uw oude trouwring veranderen
in een modern sieraad

Houten vloeren en
Laminaat

Atelier Henk Eggersman

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

Burg. Galléestraat 8
Vorden • tel. (0575) 55 07 25
wo t/m za 10.00–17.00 uur
reparaties • occasion sieraden
ontwerpen • beelden in brons

Lochem Parket &Tapijt
te Ruurlo 0573-453501
Gratis offerte / bezoek aan huis

WEEKBLAD

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

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

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

Vorden Kranenburg
Medler
Linde

Delden

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

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

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

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

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

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

Bronckhorst Noord

Vorden Kranenburg
Medler
Linde

Delden

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

Als u regelmatig nieuws aanlevert aan
de redactie, dan is het nu mogelijk om
een logincode aan te vragen voor een
afgeschermd deel van de website
waarmee de aanlevering wordt vereenvoudigd en u zelf meer invloed
heeft op de opmaak van het artikel.
Tevens heeft u een overzicht van alle
artikelen die u via dit systeem heeft
aangeleverd.

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

ildenborch
ierakker

- KRANE BURG -

CH O D -

ERAKKER - L

DE -

EDLER -

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

Wichmond

Linde

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

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

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

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

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

Overname van advertenties en
berichten is niet toegestaan

Overname van advertenties en
berichten is niet toegestaan

Overname van advertenties en
berichten is niet toegest aan

Zie in het hart van Contact

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

Hebt u zelf een idee voor uitbreiding
van deze sites, laat het ons dan weten.
E-paper is voor Drukkerij Weevers een
nieuw product. Komt u foutjes of verbeterpunten tegen, laat het ons weten op ons
e-mailadres: info@contact.nl.
De website www.contact.nl is volledig
verzorgd door ons webbureau:
Weevers Net.

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

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

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

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

Deze week
in Contact
26 KOOPZO

HE GELO GLD.

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

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

collectie van 2007

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

tegen scherpe prijzen!!

Koopzonda
g
zondag
26 nov

DAG

.00–17.00 uur

Zie in het hart van Con

20%

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

KORTING
OP GEHELE
COLLECTIE

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

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

S I N T

O P G E L E T

Ons magazijn wordt te klein
Wij gaan verbouwen

daarom

10% korting

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

op onze G EHELE co ectie S CHOENE en LAA RZEN

oopzondag 26 nov. 11.00-17.00 uur

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

midden in het

hart van Bronckhorst

Profiteer SOLDER E Prijzen
BLAZERS NU

€ 75,--

2 OOR € 125,--

T'SH RTS U
BROE E
U
PULLO ERS U

€ 20,-€ 49,-€ 35.--

2 OOR € 35,-2 OOR € 75,-2 OOR € 50.--

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

Oud Vorden

Hèt kadoboek

.konijnenbult.nl

E I N D E L I J K !

CHEVROLET

EPICA

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

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

Vorden ranenburg
Medler

Delden

LDE BORCH - DELDE

Passage

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

M

M

W

M

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

Verkoop kleedjes bij de Welfare
ALARMNUMMER POLITIE AMBULANCE BRANDWEER 1 1 2
te handwerken te slijten op de kerstmarkt die op 10 december in het Ludgerusgebouw in Vierakker zal worden

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

REGIONALE HUISARTSENPOST 0900 - 200 9000

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Deze week
in Contact
26 KOOPZOND
HENGELO GLD.

11.00–17.

november
Extra
koopavonden
wo //do
do
22 //23
23 nov

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

GAZELLE • BATAVUS • OGA-MIYATA • GIANT • SPARTA

tegen scherpe prijzen!!

Koopzondag
26 nov

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

KORT

OP GEHE
COLLECT
COLLECT

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

O P G E L E T

Ons magazijn wordt te klein
Wij gaan verbouwen

daarom

10

10

10% korting 10

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

op onze GEHELE co ectie SCHOENEN en LAARZEN

10
10
10
10
10
10

oopzondag 26 nov. 11.00-17.00 uur

10

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

midden in het hart van Bronckhorst

10

10

10
10
10

Profiteer SOLDERIE Prijzen
BLAZERS NU
T'SHIRTS NU

€ 75,-€ 20,--

BROEKEN NU
PULLO ERS NU

€ 49,-€ 35.--

2 OOR € 1
2 VOOR € 3
2 VOOR €
2 VOOR € 5

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

www.konijnenbult.nl

NIEU

CHEVROLET

EPICA

STANDAARD MET
6-CILINDER MOTOR

KOM LANGS VOOR
EEN PROEFRIT!

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

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

Oud Vorden

VANAF
€24995

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

Zie in het hart van Contact

20%

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

S I N T
10
10
10

Hèt kadoboek
E I N D E L I J K !

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

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

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

Dinsdag 21 november 2006
68e jaargang no. 37

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

WEEKBLAD VOOR VORDE

Weevers vernieuwt de website van Weekblad Contact

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

De digitale versies bieden enkele voordelen boven de papieren uitgaven. Zo
heeft u een overzicht van alle uitgaven
van Weevers en kunt u de archieven
inzien voor oudere uitgaven. Ook de
zoekfunctie over de actuele uitgaven
in het archief is heel handig om via
trefwoorden artikelen terug te vinden.
Op de openingspagina staat een verzameling van artikelen van de voorpagina's van de kranten die via E-paper
worden gepubliceerd.

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

Colofon

Passage

Weevers vernieuwt de website van Weekblad Contact

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Deze week
in Contact
26 KOOPZONDAG
HENGELO GLD.

11.00–17.00 uur

november
Extra
koopavonden
koopavonden
wo
wo //do
do
22
22 //23
23 nov
nov

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

GAZELLE • BATAVUS • KOGA-MIYATA • GIANT • SPARTA

tegen scherpe prijzen!!

KoopKoopzondag
zondag
26
26 nov
nov

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

20%

KORTING
OP GEHELE
**
COLLECTIE
COLLECTIE

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

S I N T

O P G E L E T

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

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

10%

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

Profiteer SOLDERIE Prijzen

BLAZERS NU
T'SHIRTS NU

€ 75,-€ 20,--

BROEKEN NU
PULLOVERS NU

2 VOOR € 125,-2 VOOR € 35,--

€ 49,-€ 35.--

2 VOOR € 75,-2 VOOR € 50.--

LANGELER MODE KERKSTRAAT 11
7255 CB HENGELO GLD 0575-461235

Hèt kadoboek
www.konijnenbult.nl

E I N D E L I J K !

NIEUW!

CHEVROLET

EPICA

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

Colofon

Passage

Weevers vernieuwt de website van Weekblad Contact

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

STANDAARD MET
6-CILINDER MOTOR

KOM LANGS VOOR
EEN PROEFRIT!

Nu
ook op
internet!

VANAF
€24995,-

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

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

gehouden. De Welfare Rode Kruis Vorden is daar namelijk met een verkoopstand aanwezig.
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Dus kijk snel op www.contact.nl

Presentatie van de VANGUARD
mannenmode tijdens “Palmzundag”
Onder het genot van een stoer biertje, kunt u
kennis maken met een totaal nieuw
modeconcept voor stoere mannen. Vanguard
is exclusief verkrijgbaar bij Teunissen Mode.

ROUWENHORST BOS- EN TUINMACHINES
Zwarteveenweg 1, 7244 RL BARCHEM
Tel. 0573-258094

Zondag a.s. tussen 13.00 en 17.00 uur
serveren wij u een lekker stoer biertje.
Uw aankopen worden verpakt
in een echte stoere mannentas
van Vanguard.

UITVAARTVERZORGING

HOLTERMAN
Lochem
Dat een uitvaart persoonlijk moet zijn, is bekend.

Larenseweg 49, Lochem
Verzorging van uitvaarten in
Nu nog de prijs opLochem,
maat. Vorden, Ruurlo,
Tel. 0573 - 254019
Kijk op www.holtermanuitvaart.nlZutphen,
of bel 0573-254019.
www.holtermanuitvaart.nl
Warnsveld, e.o.

Dorpsstraat 60, 7261 AX Ruurlo, telefoon 0573 - 451 438

Kansen voor een ondernemende verkoper
Streek Hout en Bouwmaterialen
specialiseert zich op de markt
voor zowel professionele
als particuliere bouwers en
verbouwers. De showroom
in Lochem heeft een breed,
modern en kwalitatief
hoogwaardig assortiment.
Met name op het gebied
van tegels en sanitair heeft
Streek zich een toonaangevende positie in de regio

Hoofd showroom
Bent u de commerciële vakman met ondernemersgeest die de omzet
én de uitstraling van onze showroom naar een topniveau kan tillen?
De functie:
U gaat inhoud geven aan de commerciële doelstelling van onze
showroom, gericht op zowel de particuliere als de zakelijke klant.
U doet dat door omzetbevorderende maatregelen te initiëren en
de showroom een complete, laagdrempelig, vernieuwende en
spraakmakende uitstraling te geven. U geeft leiding aan een klein
en hecht team van deskundige medewerkers.
Wij vragen:
Een aantoonbaar succesvolle loopbaan in een vergelijkbare setting,
een MBO/HBO-achtergrond en de ambitie om onze showroom,
samen met het team, naar een hoger plan te tillen.

KUKEL
VLAAI

Deze week nog

DE JOPPER
op basis van gildekorn

70

KLEIN

met granerij en
stukjes abrikoos

nu

400 gr. €

1.

60

PROEF
SLOFJES
voor Pasen

6.
50
10.

€
GROOT

€

nu voor
€

3.25

De enige echte

ZWANENHALZEN
volgens origineel recept
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 26 t/m 31 maart.

verworven. De showroom
biedt ook plaats voor een
exclusief keukenaanbod.

De Streek Groep biedt u een stabiele en dynamische werkomgeving.
U kunt rekenen op goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden
met meerdere mogelijkheden om door te groeien.

naaimachinespecialist

Repararties van naaimachines kunnen afgegeven worden bij

Interesse?
Graag ontvangen wij uw brief met c.v.

Roosenstein Quality Wear

Streek Groep Lochem
T.a.v. personeelszaken
Postbus 28
7240 AA Lochem

Burgemeester Galleeestraat 12, Vorden tel. 0575-553879.

of Nieuwstad 31, Lochem tel. 0573-252748.

Meer informatie over de functie:
D. ten Hoeve 0573-222300 (overdag) of 06-12234080 (avond).

Spaar mee bij Super de Boer Yvonne en
Wilbert Grotenhuys voor

www.streekbouwmaterialen.nl

Superzacht
Badtextiel
van het merk Jorzolino

Industrieweg 19, 7251 JT Vorden - Telefoon (0575) 55 25 32
NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
CAROSSERIEBEDRIJF

Schadeherstel
aan alle merken onder garantie

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

’t Is Oranje,’t blijft Oranje!
Het bestuur van de Oranjevereniging
nodigt hierbij alle leden en meewerkende vrijwilligers en verenigingen,
uit tot het bijwonen van de

ALGEMENE LEDENVERGADERING
OP 11 APRIL 2007
in de jachtzaal van Hotel Bakker te Vorden.
Aanvang 20.30 uur.

Rommelmarkt in Sensire De Wehme
rommelmarkt

Zaterdag 14 april willen we weer een
houden. Opbrengst komt ten goede aan de Wehme bus.

Bij elke besteding van € 5,- (exclusief tabak, statiegeld,
opwaardeerkaarten) ontvangt u van ons een gratis spaarzegel. Heeft u 10 zegels bij elkaar gespaard dan ontvangt
u maar liefst € 2,50 korting op Superzacht badtextiel.
Voorbeeld:
- Jorzolino Handdoek normaal € 5,49
met volle spaarkaart
- Jorzolino Badlaken normaal € 9,49
met volle spaarkaart

€ 2,99

Bijpassende washandjes kunt u bijkopen
zonder spaarkaart voor maar

€ 0,99

€ 6,99

De spaarkaart is niet inwisselbaar
tegen contanten.

Heeft u thuis nog wat spulletjes en boeken waar u op uit
gekeken bent, maar waar een ander misschien nog blij
mee kan zijn, levert u deze dan in aan de balie van
De Wehme vanaf woensdag 4 april.
Bij voorbaat dank, Wehme buscommissie

AGENDA:
Naast de reguliere zaken zal er ook een voorstel tot
verhoging van de contributie gedaan worden.
In het programma zijn verder enige flinke wijzigingen
opgenomen. Uw aanwezigheid, en in het bijzonder
die van de meewerkende vrijwilligers en verenigingen
op 30 april, stellen wij daarom zeer op prijs.

Krato presenteert
Plattelands komedie

“ Nooit verwacht en toch...”
van C.J. Slijkoord

vrijdag 13 en zaterdag 14 april
Bij ’t Wapen van ’t Medler
Ruurloseweg 114 Vorden
Aanvang 20.00 uur
Voorverkoop kaarten vanaf maandag 2 april bij:

Café-Restaurant ’t Wapen van ’t Medler en
Bloemsierkunst Halfman, Dorpsstraat 9 te Vorden.
Volwassenen € 5,- • Kinderen € 3,50
Aan de kassa resp. € 6,- • € 4,50

SUPER DE BOER GROTENHUIJS

Dorpsstraat 18 • Vorden • Telefoon (0575) 55 27 13

Bij de VAMC ' De Graafschaprijders'
heeft de jeugd de toekomst!
Smenwoners opgelet
Heeft u uw zaakjes goed op orde? Of
bent u gewoon bij elkaar ingetrokken, wegens ruimtegebrek de oudste meubeltjes er uit gegooid en
heeft u voor de rest niet ingewikkeld gedaan. Natuurlijk, het is reuze
gezellig en er wordt al jaren gelukkig geen schande meer van gesproken. Of toch? Is de wet ook zo bij de
tijd? En hoe zit het met de belastingen? Dan blijkt dat er toch nog
steeds verschillen zijn tussen gehuwden en samenwoners. Terecht
of niet terecht, het feit ligt er.

Van links naar rechts: Dylan Mensink, Dylan Sessink en Mischa Kuit.

Voetballen vinden ze heel erg leuk, een lekker balletje trappen gaat er
best wel in, maar eigenlijk voetballen ze alleen maar om in conditie te
blijven. Want als je voor motorcrossen kiest, moet je immers ook een optimale conditie hebben. Dylan Mensink ( 12), Dylan Sessink ( 9 ) en Mischa
Kuit ( 8 ), want over hen hebben we het, zijn helemaal in de ban van het
crossen op een motorfiets. Dat gaat zover dat ze, ondanks hun jonge leeftijd, nu al precies weten wat ze later willen worden. Als uit één mond
klinkt het : ‘we worden motormonteur’. Zeker weten, geen speld tussen te
krijgen!

Thuis op de bank bij Gerrit Wenneker,
vertellen de jongens over hun passie,
terwijl de vaders en moeders aandachtig meeluisteren en zeer welwillend
zijn om extra informatie te verstrekken. Gerrit Wentink, de vader van de
jongste Dylan, zit op de bank met de
laptop op schoot. Eén klik met de
muis en alle prestaties en uitslagen
die het drietal heeft behaald, rollen
over het scherm. Wanneer je dan
hoort wat de mini- crossmotoren kosten ( tussen de 3500 en 4500 euro ) dan
wordt duidelijk dat er qua organisatie
en beleving niets aan het toeval wordt
overgelaten. De jongens genieten met
volle teugen van het crossen, terwijl
de ouders als ‘steun en toeverlaat’
maar ook als zeer enthousiaste supporters met de boys meeleven. Zowel
bij jong en oud een stille wens dat er
‘later’ op topniveau gepresteerd gaat
worden.

Dylan Mensink is met zijn twaalf jaar
niet alleen de oudste van het drietal,
maar ook de jongen met de meeste ervaring. Hij is tevens degene die het
meeste heeft te vertellen. Dylan: ‘Mijn
vader had vroeger een Suzuki- shopper. Ik mocht wel eens met hem mee-

rijden. Mijn opa nam mij vaak mee om
naar crosswedstrijden te kijken. Hartstikke leuk. Toen ik vier jaar werd
kreeg ik een crossmotor met accu en
met plastic wieltjes en daar crosste ik
al mee rond’, zo zegt hij. Van zijn
spaargeld kochten de ouders van Dylan een paar jaren later een 50 CC Polimie. Het spaargeld was echter niet
voldoende. Geen probleem zei opa die
zich vervolgens ontpopte als ‘hoofdsponsor’ van Dylan !
Toen Dylan een 85 CC Kawasaki kreeg,
werd hij op achtjarige leeftijd lid van
de Vordense motorclub ‘De Graafschaprijders’. Met opnieuw opa als
hoofdsponsor kwam Dylan Mensink
in 2004 in het bezit van een Honda 85
CC ( waarde 4500 euro ) en reed hij tal
van wedstrijden. Het afgelopen jaar
pakweg 25 wedstrijden dat wil zeggen
onderlinge crosswedstrijden op het eigen Delden- circuit van de club (1e
plaats), uitwisselingswedstrijden tegen clubs uit de regio ( 3e plek ) en
wedstrijden om de Twente Cup ( 5e
plek). Grote favoriet van Dylan de Belg
Stefan Evers.
De 8 jarige Mischa Kuit kreeg, toen hij
4 jaar oud was van zijn ouders een

crossmotor cadeau. Toen hij daarna
van zijn opa en oma een broek, laarzen en een helm kreeg, kon ook het
motorcrossen voor Mischa bij De
Graafschaprijders beginnen. Hij was
toen zes jaar. En dat Mischa talent
heeft bewees hij afgelopen seizoen
toen hij in zijn klasse de Twente Cup
mee naar huis mocht nemen. De 9 jarige Dylan Sessink kreeg de smaak van
het crossen te pakken, toen hij drie
jaar geleden voor het eerste Mischa
Kuit zag rondracen. “Dat wil ik ook
wel, zo zei hij tegen zijn vader.
Eerst werd er een Yamah PW gekocht,
vervolgens een 50 CC KTM. Toen hij zeven jaar was, werd ook Dylan Sessink
lid van de Vordense motorclub. De jonge crosser is niet bang uitgevallen. Hij
brak al twee keer een arm. ‘Zeker van
de motor gevallen’, zo gaven wij een
schot voor de boeg. ‘Nee hoor, dat gebeurde bij spelletjes doen, met het
crossen heb ik nog nooit wat gebroken’, zo sprak Dylan met een stalen gezicht. Inmiddels rijdt hij met zijn KTM
65 ook wedstrijden voor de Twente
Cup. En niet onverdienstelijk, vorig
jaar werd hij tweede. Inmiddels is het
seizoen 2007 al met een uitwisseling
wedstrijd van start gegaan en zullen
deze drie talenten er alles aan doen
om de komende jaren nog beter te
presteren. Overigens ziet de toekomst
van de VAMC ‘De Graafschaprijders’ er
goed uit. Behalve genoemd drietal beschikt de club over nog een aantal ‘mini- coureurs’ die in de toekomst ongetwijfeld ook van zich zullen laten horen. http://ddmmxteam.web-log.nl/

ENKELE VERSCHILLEN:
• als u gaat samenwonen ontstaat
er geen gemeenschap van goederen zoals bij de meeste mensen
die gaan trouwen zonder huwelijkse voorwaarden. U kunt natuurlijk wel samen een huis hebben of een gemeenschappelijke
rekening;
• als u kinderen krijgt moet de man
deze erkennen wil er sprake zijn
van een juridische band en zal hij
ook het ouderlijk gezag moeten
aanvragen, wil er sprake zijn van
gelijke gezagsbevoegdheden; bij
gehuwden is dat automatisch geregeld;
• samenwoners zijn niet onderhoudsplichtig naar elkaar, gehuwden wel;
• samenwoners erven niet van elkaar, gehuwden wel;
• samenwoners hebben niet automatisch recht op nabestaandenen ouderdomspensioen, gehuwden wel;
• samenwoners moeten fiscaal
partnerschap aanvragen bij de belastingdienst, zodat degene met
het hoogste inkomen rente en giften mag aftrekken; bij gehuwden
gaat dat vanzelf;
• als de samenwoning langer dan
twee jaar heeft geduurd mag de
medepartner op verzoek ook
hoofdhuurder worden, zodat hij
of zij ook rechten heeft op de woning bij een eventueel overlijden;
gehuwden zijn automatisch
hoofdhuurders;
• gehuwden hebben voor het successierecht (de belasting die betaald moet worden als iemand
overlijdt) een vrijstelling van
€ 516.000. Samenwoners hebben
deze vrijstelling pas na het voldoen aan een paar voorwaarden,
waaronder een samenlevingscontract. Daarin is ook een zogenaamd verblijvingsbeding te maken, zoals hieronder genoemd,
die er in sommige situatie voor
kan zorgen dat er helemaal geen
belasting betaald hoeft te worden.
Een belangrijk verschil valt natuurlijk direct op, ook als u geen notaris
bent: samenwoners erven niet van
elkaar. Dan hoor je wel eens dat de
familie dat wel met de overblijvende

partner regelt. Welnu, neem van
mij aan: als er iets te halen valt is de
familie ineens niet zo lief meer.
In een samenlevingscontract wordt
daarom vaak de bepaling opgenomen dat als één van de partners
overlijdt alle gemeenschappelijke
zaken naar de ander gaan, het verblijvingsbeding. Bijvoorbeeld de gemeenschappelijke woning. Dat voorkomt dat de familie van de overleden partner ineens eigenaar van de
helft van woning wordt of de helft
van de inboedel komt ophalen. Let
wel: deze regeling werkt dus alleen
voor die zaken die eigendom van
beide partners zijn. Zaken die privévermogen zijn vererven dus naar de
familie van de overleden partner.
Tenzij er een testament is gemaakt
waarin u elkaar tot erfgenaam heeft
benoemd.
Gaat u samen een huis kopen waarin één van u eigen geld investeert,
dan zijn daar in het samenlevingscontract afspraken over te maken.
Met name is dat van belang bij een
eventuele verbreking van de relatie.
Dat geldt ook voor de situatie dat de
één bij de ander intrekt die al eigenaar van een woning is. Heeft de ander recht op (een deel van) de overwaarde na bijvoorbeeld 10 jaar bij
het verbreken van de relatie? Of
krijgt hij of zij niets mee, behalve de
tandenborstel, wat kleren en de versleten bank. Denk ook na over bepaalde inboedelgoederen die je dierbaar zijn of spullen voor een hobby:
zet deze op papier dan is dat duidelijk. Want bij geruzie zijn afspraken
heel wat lastiger te maken.
De meeste pensioenfondsen eisen
voor het toekennen van partnerpensioen dat u elkaar in een samenlevingsovereenkomst heeft aangewezen als begunstigden voor een partnerpensioen. Ook een belangrijke
reden om eens aan een dergelijk
contract te denken.
Is er daarnaast dan nog een testament nodig? Dat hangt helemaal
van uw persoonlijke situatie af. Als
er geen kinderen zijn is dat zeer verstandig, in de eerste plaats om de
privéspullen ook bij uw partner te
krijgen en in de tweede plaats om te
voorkomen dat als u kort na elkaar
overlijd de familie van de degene die
het eerst is overleden niets krijgt.
Daarover is een goede regeling te
treffen. Als er wel kinderen zijn is
het zeker van belang een testament
te maken. Dat zou ik zelfs verplicht
willen stellen.
Maar dat laatste is helemaal niet
erg, want we serveren behalve koffie, tegenwoordig ook diverse soorten thee.
Gertjan Hulleman
notaris te Vorden en omstreken.

Herdenkingsboek 150 jaar Hervormde Gemeente Wichmond
Woensdagavond 21 maart heeft
de jubileumcommissie met de
presentatie van een herdenkingsboek ‘150 jaar Hervormde Gemeente Wichmond’ de festiviteiten definitief afgesloten.
Dat gebeurde in zaal Withmundi in
aanwezigheid van een aantal genodigden waaronder wethouder Ab
Boers, mevrouw Fortgens-Opstelten
en het oud predikanten echtpaar Bochanen-De Zwart. Ook waren er afvaardigingen van de St. Willibrordusparochie, de protestantse/hervormde buurgemeenten Steenderen en
Vorden, vereniging Dorpsbelang
Wichmond-Vierakker en de plaatse-

lijke school De Garve aanwezig. De reden voor de kerkenraad om hen uit
te nodigen was het feit dat de jubileumboekcommissie de eerste echte
editie van het boek ‘150 jaar Hervormde Gemeente Wichmond 18562006’ aan de gemeente wilde voorstellen. Een groep van zes enthousiastelingen uit de gemeente en Henk
Makkink, die als tekstschrijver aan
de groep werd toegevoegd, heeft hieraan in het jubileumjaar veel werk besteed.
Het afgelopen najaar had de Wichmondse predikantsdochter Liselore
Gerriten bij een bijeenkomst in de
Hervormde kerk al een voorpublica-

tie ontvangen, maar nu was het echte boek dan daar. Ep Heuvelink een
van de leden van de boekcommissie,
hield een boeiende inleiding waarbij
de aanwezigen door middel van projecties op een scherm in de zaal een
goede uitleg over de totstandkoming
en een prachtige voorproef kregen
over de inhoud van het boek. Mevrouw Langwerden-Bloemendaal,
voorzitter van de kerkenraad overhandigde de makers van het boek
aan het slot van de avond een fraai
boeket bloemen. Inlichtingen over
het boek (ISBN 978-90-811713-1-1) zijn
te verkrijgen bij Henk Ellenkamp,
voorzitter van de boekcommissie (telefoon 441523) en bij Han Pieterse,

scriba van de kerkenraad (telefoon
441517) De eerste uitgave van het 155
pagina’s tellende, rijk gelllustreerde
boek is beperkt: er zijn slechts 250
exemplaren.
De geschiedenis van de hervormde
kerk in Wichmond begon op 14 mei
1855 toen de eerste steen werd gelegd, waarna de kerk op 20 april 1856
werd ingewijd. Op 18 oktober 1856
kwam het Koninklijk Besluit ter bevestiging van de Hervormde Gemeente Wichmond. Het afgelopen jaar is
het 150 jaar bestaan van de hervormde gemeente met tal van festiviteiten
herdacht. Dat begon op Eerste Paasdag (26 april) met het plaatsen en

aankleden van de herinneringsboom
in de kerk. Op Hemelvaartsdag was
er een korte dienst met aansluitend
een fietstocht, waarbij de historie
van de kerk centraal stond. Op 25 juni was er een openluchtdienst in de
pastorietuin met aansluitend een
lunch, reünie en fototentoonstelling.
Hoogtepunt van de viering was toch
wel de opvoering van ‘Het spel van
Witmond’, een spel geschreven door
de voormalig predikant in Wichmond ds. J.M. Gerritsen. Het spel gaf
een beeld van de geschiedenis over
de stichting van de eerste kerk in
Wichmond door Liudger rond het
jaar 800.

Afscheid Juf Conny

AGENDA VORDEN
IEDERE DAG:
• Open Tafel iedere dag. Opgave bij de
Wehme.
• Jeu de Boulebaan bij de Wehme. Opgave bij de Wehme.
• Hobbyen voor ouderen in het Dorpscentrum. Op ma-wo en donderdagmorgen van 9 tot 12.00 uur. Info en
opgave bij Welzijn Ouderen Vorden.
• Meer Bewegen voor Ouderen: gymsport en spel -volksdansen-zwemmen. Informatie en opgave bij Welzijn Ouderen Vorden .
• Kaartclub ’s maandagmiddags en
bingo woensdagssmiddags in Dorpscentrum.
Maart
27 Chr. Vrouwenbeweging Passage Het
nieuwe erfrecht etc
28 ANBO klootschieten bij de Kleine
Steege
29 Klootschietgroep de Vordense Pan
31 HSV de Snoekbaars paaseierenwedstrijd

April
4 Oecumenische vrouwengroep OVG
Paasviering in Withmundi
4 Voorjaarscontactmiddag Welfare Rode kruis in de Wehme
4 HVG Linde Paasliturgie ds. Neppelenbroek
4 ANBO klootschieten bij de Kleine
Steege
5 Klootschietgroep de Vordense Pan
11 ANBO klootschieten bij de Kleine
Steege
12 Klootschietgroep de Vordensen Pan
13-14 Toneelvereniging Krato in 't Wapen van 't Medler
18 ANBO klootschieten bij de Kleine
Steege
18 Handwerkmiddag en kraamverkoop Welfare Rode Kruis in de
Wehme
18 NBvP vrouwen van NU in de Herberg
19 Klootschietgroep de Vordense Pan
24 Chr. vrouwenbeweging Passage
Wijnmakersgilde
25 Klootschietgroep de Vordense Pan
25 ANBO klootschieten bij de Kleine
Steege
28 HSV de Snoekbaars senior-wedstrijden

Alerte jongens uit Vorden
krijgen een cadeaubon
Juf Conny van den Brand verlaat na 15 jaar basisschool "De Garve" (voorheen "De Klimop") in Wichmond.
Belangstellenden zijn van harte wel-

kom op de receptie, die voor haar geor-

ganiseerd wordt op "De Garve", Dorpsstraat 19 in Wichmond.
De receptie is op dinsdag 3 april van
15.15 tot 16.00 uur.

Fam. Kamberg wint bij Super de Boer
Grotenhuys

Gideon Bolink (16) en Stephan
Fransen (15) uit Vorden werden op
19 maart door burgemeester Aalderink en brandweercommandant
Bennie Hekkelman van de post
Vorden geprezen om hun verantwoorde optreden op 4 februari jl.,
waar zij een begin van een brand in
de Burg. Galleestraat in Vorden
snel en nauwgezet doorgaven aan
112. Door hun kordate optreden
was de brandweer snel ter plaatse
en kon erger voorkomen worden.
Op zondagmorgen brachten zij de
zondagskrant rond, toen zij om 8 uur
een rookpluim in een pand aan de
Burg. Galleestraat in Vorden ontdekten. Er waren al snel vlammen te zien
in de kelder van de bloemenwinkel.

Op dat moment was niet duidelijk of
er nog personen aanwezig waren in
het pand. In de woning boven de bloemenzaak brandde de avond ervoor
nog licht, volgens een buurman. Op
aanwijzingen van 112 klom Stephan
over het hek en klopte hard op de deur
om eventuele aanwezigen te waarschuwen. Burgemeester Aalderink
vond het belangrijk om stil te staan bij
het feit dat de jongens zo snel reageerden. "Soms lijken dingen heel normaal, maar dit zijn belangrijke signaalfuncties voor de brandweer", zei
hij. "De eerste minuten zijn vaak van
cruciaal belang".

Voor hun optreden ontvingen de beide jongens een cadeaubon en een 'memorystick' van de gemeente.

Consistoriekamer Hervormde
kerk Wichmond in nieuw jasje
Voorafgaand aan de presentatie
van het herdenkingsboek over de
geschiedenis van de hervormde
kerk in Wichmond, werd er woensdagavond in het gebouw Withmundi achter deze hervormde
kerk een gemeenteavond gehouden.
De kerkenraad gaf uitleg bij het nieuwe beleidsplan waarin de uitgezette
koers van de plaatselijke gemeente
voor de komende jaren is vervat. Per
afdeling werd een korte toelichting gegeven, Ook konden de aanwezige leden kennismaken met de geheel vernieuwde orde van dienst, die de afgelopen maanden door de liturgiecommissie, bestaande uit de predikante
ds. Bernard- Boertjes en een aantal

vrijwilligers uit de gemeente is ontwikkeld.

In de pauze kon de volledig gerenoveerde consistoriekamer bewonderd
worden. Vrijwilligers vanuit de werkgroep van jonge ouders ‘De Opbouw’
en andere gemeenteleden hebben de
afgelopen weken hard gewerkt om dit
deel van het gebouw in een verfrissend jasje te steken. Zij werden daarbij
ondersteund door de kerkrentmeesters, het plaatselijk schildersbedrijf
Hans Rouwen en woninginrichter Jan
Pieterse. De reacties waren lovend. De
kerkenraad, jongerengroepen en commissies, die veel van de consistoriekamer gebruik maken, beschikken
thans over een lichte inspirerende
ruimte voor al hun activiteiten.

Goede prestaties op
Indoor ponyconcours

Wilbert Grotenhuys met de fam. Kamberg, de gelukkige prijswinnaars.
In de weken 5 maart t/m 17 maart kreeeg de consument bij iedere besteding van 15 euro of meer een oranjemunt met een speciale code. Deze code kon op internet geactiveerd worden, daarna kon men gelijk zien of
men in aanmerking kwam voor een geheel verzorgde voetbalwedstrijd
van het Nederlands elftal tegen Roemenie.

Uit Vorden en omgeving had de fam.
Kamberg de juiste code en zij konden
uitzien naar de compleet verzorgde
voetbalwedstrijd Nederland - Roemenie. Nadat de familie Kamberg door
Wilbert Grotenhuys vrijdag jl. welkom
geheten is bij Super de Boer, werd er
onder het genot van een kop koffie

met een appelflap de dagindeling zaterdag doorgenomen. Tevens het uitreiken van de bos bloemen en de entreekaarten. Niet alleen de wedstrijd
werd bekeken. ook kreeg de fam. Kamberg een speciale ontvangst in het topsportcentrum, dat naast de Rotterdamse Kuip is gevestigd. Hier werd de

wedstrijd gespeeld. Tevens stond er
een diner klaar voor alle prijswinnaars. Uiteraard compleet verzorgd
door Super de Boer.
Het echtpaar had nog nooit wat gewonnen, dus ze waren in hun nopjes
met deze fantastische prijs. Commentaar van het echtpaar Kamberg: "We
wonen nu al 13 jaar in Vorden, en
overal in Vorden is het met een glimlach winkelen". Een mooier compliment kon Wilbert Grotenhuys zich
dan ook niet wensen.

Afgelopen weekend stond alweer
het laatste indoor ponyconcours
op het programma. In Empe konden de ponyruiters van PC De
Graafschap zich inschrijven voor
een dressuurwedstrijd waarbij
twee proeven gereden konden worden.
Vooral bij de jonge ruiters werd er dit
keer goed gepresteerd.
In de klasse B-C wist Cheyenne van
Dijk tweemaal een eerste prijs te behalen. Met haar pony Shirley behaalde ze
195 en 193 punten wat genoeg was
voor de winst.

Imke Woerts met haar pony Lady
kwam uit in de klasse B-AB. Zij behaalde hier 189 en 190 punten en wist
daarmee tweemaal beslag te leggen op
de tweede plaats.

Volgend weekend start het buitenseizoen en zullen de ruiters van PC De
Graafschap eerst op hun onderlinge
wedstrijd uitmaken wie er clubkampioen wordt. In het weekend van 14 en
15 april zal het jaarlijkse concours
voor paarden en pony's plaatsvinden
op de terreinen rondom kasteel Vorden.

Pasen in Bistro de Rotonde
1e paasdag zijn wij geopend: 11.30 uur – 22.00 uur
2e paasdag zijn wij geopend: 11.00 uur – 22.00 uur
Met Pasen presenteren wij onze koffie-, lunch- en
á-la-carte kaart! Beide dagen aangevuld met extra keus en
helemaal speciaal in Paasstyle geserveerd.
Speciaal met Pasen: 3 gangen keuze menu á
€ 26.50 p.p. (kan de gehele dag!)
Tip: Wij serveren al de eerste asperges….

Show-/demodag
zaterdag 31 maart
U kunt op deze dag zelf maaien - zagen - reinigen - verhakselen - boren - trampoline springen etc.

Wil U reserveren? U bent van harte welkom in de Kerkstraat
3 of via telefoonnummer 0575- 551519
Wij wensen U een vrolijke Pasen toe en graag tot ziens!!!
Wendie,Thomas en het bistro de Rotonde team
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JAN de WINKEL b.v.
landbouwmechanisatie- en constructiebedrijf
tuin- en parkmachines
Zelhemseweg 22a, 7255 PT Hengelo (Gld),
telefoon 0575 44 16 88
www.jandewinkel.nl - info@jandewinkel.nl

Show-/demodag
zaterdag 31 maart
van 9.00 - 17.00 uur

Ook aan de kinderen
wordt gedacht.

Vrijblijvend
advies
voor blijvend
plezier!

Meneer Kees - Nijverheidsweg 7 E - 7122 LC Aalten
tel. (0543) 474 082 - b.g.g. 06 - 5093 6465 - fax 474 051
www.meneerkees.nl
e-mail: info@meneerkees.nl

Hanzeweg 67, LOCHEM
Telefoon (0573) 25 82 09

www.badenbouwcentrum.nl

OPEN HUIS!
30, 31 MAART EN 1 APRIL A.S.

Proef tijdens ons OPEN HUIS op vrijdag 30, zaterdag 31 maart en
zondag 1 april van de lekkernijen die onze koks voor u maken. Bekijk de
nieuwste snufjes op het gebied van keukens en sanitair onder het genot van
een drankje. Iedere bezoeker ontvangt een leuke attentie en u maakt kans
op een DVD-speler. Bovendien kunt u t/m 28 april tijdens de ACTIEWEKEN
profiteren van gunstige aanbiedingen! Laat u ook informeren over de mogelijkheden van ‘bouwen’ met Bruggink. Meer informatie op www.bruggink-bv.nl
OPENINGSTIJDEN TIJDENS OPEN HUIS: vrijdag 30 maart 09.00 - 21.00 uur, zaterdag 31 maart
09.00 - 16.00 uur, zondag 1 april 11.00 - 16.00 uur.

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

Warnsveld
Lochemseweg 26
(0575) 43 12 04

Aalten
Varsseveldsestraatweg 108
(0543) 46 12 05

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

Arnhem
Vlamoven 47
(026) 363 79 34

Raalte
Zompstraat 10
(0572) 39 43 35

Pepe grillrestaurant
L. Dolfingweg 6 • 7223 LZ Baak
Telefoon 0575 - 441615
Mobile (06) 53177603
www.pepegrillrestaurant.nl
Mail: info@pepegrillrestaurant.nl
Pepe is een partijenrestaurant in de Achterhoek, waar u een gezellig
grillbuffet, koud/warm buffet, diner of receptie kunt organiseren.
U kunt daarbij kiezen voor de kleinere gelegenheid, genaamd de
Molensteen of voor de grotere gelegenheid de Korendrager, beide
restaurants zijn voorzien van een schitterende tuin.
De sfeer, service en gastvrijheid zullen garant staan voor een
perfect verzorgd verblijf in een van deze restaurants.
Iedere eerste zaterdag & zondag van de maand

Boakse Heerlijckheid bij Pepe
U kunt reserveren op zaterdag vanaf 18.00 uur
en zondag vanaf 16.00 uur

Vordens Mannenkoor in
Steenderen

Timmerbedrijf en Timmerfabriek
Mulder

INRI: Jezus van Nazareth, koning der Joden.
Vader in uw handen beveel ik mijn geest……
Op Goede Vrijdag 6 april om 19.30 uur, verleent het Vordens mannenkoor
haar medewerking aan een kerkdienst in de Remigiuskerk in Steenderen.

In het kader van de Stille Week heeft
men een aantal stukken ingestudeerd,
die het verhaal over het lijden en sterven van Jezus onderstrepen in de
zangtraditie van de oosters-orthodoxe
kerk.
Naast andere liederen ook het beroemde Cherubim-lied, het indrukwekkende 'In Manus tuas' (In uw handen, beveel ik mijn geest) en het russisch orthodoxe 'Onze Vader'. De
dienst is er één in een reeks vespers
die in het teken staan van de Intercitytrein: Bestemming Pasen. Het is het
thema dat de landelijke Raad van Ker-

ken beschikbaar stelt om in de Stille
week aandacht te schenken aan het lijdensverhaal van Jezus, op reis naar Jeruzalem. De actie kent een serie filmpjes van telkens zo'n 6 minuten, die de
verschillende stations muzikaal en
met beeldmateriaal aandoen. Op Goede Vrijdag is het thema: Kleding en
spijkers. Daarnaast is er een beamerpresentatie van een kruiswegstatie,
die onderdeel uitmaakt van het project. Het Vordens mannenkoor onder
leiding van Frank Knikkink zal die
presentatie ondersteunen met toepasselijke liederen.

Open huis-dag Massagepraktijk
Marlies Aartsen
Het Hoge 3 Vorden, nieuwe locatie voor massage

Na intensieve tijden van verhuizen en
verbouwen lijkt het redelijk op orde.
Marlies Aartsen met haar Massagepraktijk voor kinderen en volwassenen is in 5 jaar tijd snel gegroeid. Op
zaterdag 31 maart 2007 gaan voor iedereen de nieuwe deuren open van
10.00-16.00 uur.

enkele vierkante meters naar 40 vierkante meter gegroeid. Het voelt als
een eigen plek en nu is er meer ruimte voor werken met groepen''.
Komende zaterdag is er gelegenheid
om een kijkje te komen nemen.
Daarnaast staan alle activiteiten vermeld op www.marliesaartsen.nl

"Voorlopig blijven we op deze locatie
wonen en werken. Mijn praktijk is van

Info: Marlies Aartsen, Het Hoge 3 Vorden. tel. 0575-556217 of 06-21607227.

Vo e t b a l

Sociï

Sociï ging na vele wedstrijden die werden afgelast zondag op bezoek bij Loo.
In het begin had Sociï zeker drie hele
goede kansen maar deze werden door
verschillende omstandigheden niet
doeltreffend afgewerkt .
De gehele wedstrijd stond in het teken
van harde wind, hoge ballen en ook
voor beide team's vaak buitenspel
staan.
Ook was het een wedstrijd met soms
vervelende overtredingen die dan ook
terecht met een gele kaart en eenmaal
met rood voor een Loo speler door de
man in het zwart bestraf moest worden.
De ruststand was gezien de kansen
een teleurstellende 0-0.

Na de thee kwamen Thijs en Maarten
Rensink in het veld voor Stefan Roording en Harm Loman ook werd Hans
Vlemingh ver in de tweede helft ingezet voor Robert Kornegoor.
Al deze omzettingen brachten niet het
gewenste resultaat en bleef het de bekende brilstand 0-0.
Donderdag 29 maart gaat Sociï op bezoek bij AZC aanvang 19.30 uur.
Verdere uitslagen:
Erica'76 5 - Sociï 2 0-5
Stokkum 3 - Sociï 3 1-0
Sociï 4 - Warnsveldse Boys 5 1-3
Loenermarkt 7 - Sociï 5 4-2.

Programma 1 april:
Sociï 1 - Doesburg 1
Sociï 2 - De Hoven 2
Sociï 3 - Doetinchem 5
Brummen 4 - Sociï 4
Sociï 5 - Oeken 4.

De nieuwste machines bij Timmerbedrijf en Timmerfabriek Mulder, een vierzijdige schaafmachine en een pennebank.
Aan de Kruisbrinkseweg 20 in Toldijk staat het machinaal timmerbedrijf
van Henrie Mulder. Samen met zijn vader en zijn vrouw Ellen runt hij dit
kleine, maar ambachtelijke bedrijf, waar zowel modern als monumentaal
werk wordt vervaardigd.
Henrie Mulder leerde het vak van zijn
vader, die al vele jaren ervaring had
als timmerman en hij ging al op zeer
jonge leeftijd mee op karwei.
Hij volgde op de technische school machinaal houtbewerking, leerde op de
streekschool voor timmerman en
deed aansluitend een opleiding tot
meubelmaker. Diverse werkkringen
volgden. “Maar ik zocht steeds weer
naar nieuwe uitdagingen,” aldus Henrie Mulder. Uiteindelijk startte hij, op
15 juni 1994, zijn eigen bedrijf op.
De woning aan de Kruisbrinkseweg is
al jaren in de familie en Henri en Ellen
Mulder kochten het van vader. Naast
de woningen worden in diverse schuren de werkzaamheden verricht.
De boekhouding en het uitwerken van
offertes wordt gedaan door Ellen Mulder, die op deze manier parttime betrokken is bij het bedrijf. Zij heeft
daarnaast een baan in de gezondheidszorg.
Het bedrijf is gespecialiseerd in maatwerk en naast aannemers kan Henrie
Mulder ook steeds meer particulieren
tot zijn klantenbestand rekenen. In de

wintertijd werkt Henrie samen met
zijn vader. In de zomer worden voor
werkzaamheden in de woningbouw
vaste inhuurkrachten ingezet, welke
het best bij bepaald werk passen. Na jarenlange ervaring werken zij uitstekend met elkaar samen. Voor het bijkomende metselwerk wordt Metselbedrijf Besseling uit Steenderen ingezet,
ook hier ligt een goede, jarenlange samenwerking ten grondslag.
Het tekenwerk voor bouwprojecten
wordt verzorgd door Bouwkundig Adviesbureau Peter Teerink uit Hengelo
gld. Hierdoor kan dus ook alles voor
de bouw van nieuwe projecten worden verzorgd.
Het maatwerk wordt in de werkplaats
vervaardigd en daarna door Henrie
zelf geplaatst, met zo nodig hulp van
zijn vader. Deze vergezelt hem ook altijd naar beurzen om zich te verdiepen in nieuwe ontwikkelingen.
Timmerbedrijf Mulder is vooral sterk
in machinaal werk, in de werkplaatsen bevinden zich zeer moderne machines. “Alles wat machinaal gemaakt

kan worden doen we,” vertelt Henrie
Mulder. De pennebank bijvoorbeeld,
wordt gebruikt om de verbindingen
van kozijnen te maken. Een aanwinst
is het trappenprogramma die geheel
automatisch een plan berekent om
een trap te kunnen uitslaan, te berekenen en uit te werken. “Deze machine
bespaart ons een heleboel tijd,” vult
Henrie lachend aan. De laatste aanschaf was een vierzijdige schaafbank,
waarmee het houtwerk sneller en beter op maat kan worden gemaakt.

Kwaliteit leveren, plezier in het werk
en tevreden klanten is het motto binnen het bedrijf van Henrie Mulder,
welke is gespecialiseerd in maatmerk
op het gebied van onderhoud en vernieuwing. Zij kunnen onder andere
draai- en valramen, serres, dakkapellen, kozijnen, deuren, luiken, trappen,
hang- en sluitwerk (volgens politiekeurmerk), verbouw en onderhoud en
metselwerk leveren. Op de internetsite is het totale overzicht met bijbehorende foto’s te bekijken, www.muldermachinaaltimmerbedrijf.nl.
Timmerbedrijf en Timmerfabriek
Mulder, Kruisbrinkseweg 20, 7227 DA
Toldijk, telefoon (0575) 451486, e-mail:
info@mulder-machinaaltimmerbedrijf.nl .

Voorjaarsshow Rouwenhorst

Een nieuwe naam:

de Galleehof

In het weekend van 31 maart en 1 april a.s. is er een voorjaarsshow van diverse tuinmachines bij Rouwenhorst bos- en tuinmachines aan de Zwarteveenweg 1 te Barchem.

Voor iedere tuinbezitter is er een geschikte maaier te vinden. Maar ook diverse andere tuinmachines zoals o.a.
heggenscharen, bosmaaiers, trimmers en kettingzagen kunt u er vinden.
Maak het u wat makkelijker. U kunt
veel tijd besparen door de juiste tuinmachines te gebruiken.
Door gespecialiseerde vakkennis en jarenlange ervaring is Rouwenhorst in
staat u een goed advies te geven en uw
tuinmachines, van welk merk dan
ook, vakkundig te repareren en te onderhouden. Er kunnen tijdens de
show diverse maaiers gedemonstreerd
worden o.a. een nieuwe diesel frontmaaier of achtervanger.

Officieel dealer Kubota
Nieuw in het assortiment bij Rouwenhorst zijn nu Kubota diesel zitmaaiers.
Verbazingwekkende prestaties, luxueus comfort en een stijlvol design. Met
de Kubota zitmaaier behaalt u professionele resultaten.
Husqvarna frontmaaiers
Bij de nieuwe Husqvarna frontmaaiers is het nu nog eenvoudiger om het
maaidek in servicestand te zetten. Het
comfort is verbeterd door een ander
stuur die iets naar voren is geplaatst
en een comfortabele zitting. Het uiterlijk is veranderd door een nieuwe motorkap.
Design luchtbevochtigers en demonstratie bloemschikken
Gedurende het hele weekend worden
er demonstraties gegeven hoe men
creatief met bloemen om kan gaan. U
kunt diverse leuke ideeën opdoen
voor originele bloemstukjes.
Voorts is Eurofel Homeschop bereid
gevonden enkele design luchtbevochtigers tentoon te stellen. Deze watervernevelaars (100% chemicaliënvrij!)
staat niet alleen mooi in uw woon- en
of werkomgeving, belangrijker is dat
tegelijkertijd de luchtvochtigheid aanzienlijk wordt verbeterd. Met de aan-

wezigheid van de centrale verwarming, computer en/of andere apparatuur zeker geen overbodige luxe. Tijdens de show zal een medewerkster
van Eurofel aanwezig zijn om eventuele vragen te beantwoorden.
Reinigen stalroosters
Voor het reinigen van stalroosters is er
de Limpar mestschuif. Een compacte,
handzame en wendbare machine met
een krachtige geluidsarme elektromotor. Accu en acculader worden bijgeleverd.
Veegmachines
Verder zijn er veegmachines voor het
onderhouden van bestratingen. Ze
zijn inzetbaar op terrassen, parkeerplaatsen, op- en afritten, bedrijfsterreinen, op erven en in stallen etc.
De voergang en stal kan men aanvegen zonder dat het vee door het lawaai
gestoord wordt.
Verticuteermachines
Voor een goede beluchting en het verwijderen van onkruid en mos is het
belangrijk het gras minimaal éénmaal
in het maaiseizoen te verticuteren.
Een verticuteermachine is bij Rouwenhorst te huur en te koop.
Versnipperaars
Voor hout- en tuinafval zijn er versnipperaars te krijgen met grote capaciteit
welke ideaal zijn voor het verkleinen
van snoeiafval. De versnipperaars zijn
vlot verplaatsbaar en zorgen voor een
snellere compostering.
Rouwenhorst bos- en tuinmachines:
"Een betrouwbaar adres waar een goede service voorop staat en de klant koning is".

De familie Gallee heeft meer dan een eeuw lang een stempel gezet op het
dorp Vorden. Van 1818 tot 1918 zijn drie generaties Gallee (op een korte onderbreking na) burgemeester geweest van de gemeente Vorden. De oudste
telg, de heer Jan Hendrik Gallee, kocht in 1832 het uit kerkelijk bezit stammende terrein waarop hij het buiten 'De Decanije' liet bouwen. Er is naar
deze bijzondere burgemeestersfamilie een straat genoemd. En uit dankbaarheid liet het gemeentebestuur een grote tweedelige bank bouwen
waar 's-zomers veel toeristen, waaronder veel Pieterpad-wandelaars, graag
gebruik van maken.
Die bank is geplaatst aan de Burgemeester Galleestraat vóór het in 1989
gebouwde appartementencomplex
dat vaak 'de Zuivelhof' wordt genoemd. Op deze plaats stond namelijk
tot dat moment de zuivelfabriek. Een
onjuiste naam voor het gebouw. Die
naam geldt namelijk alleen voor de
weg langs de huizen die op hetzelfde
terrein zijn gebouwd. Ook de soms ge-

bruikte naam 'het Wiemelink' is fout.
Die verkeerde namen leveren bij de
postbezorging nogal eens problemen
op. Het is zelfs voorgekomen dat een
ambulance zich midden in de nacht
bij het verkeerde adres meldde. En
dan kan elke vertraging fataal zijn.
Op de laatste jaarvergadering van de
eigenarenvereniging heeft het bestuur aan de leden de vraag voorge-

legd of het verstandig zou zijn het
complex een naam te geven. Temeer
omdat er nu in Vorden nog meer grotere flatgebouwen verrijzen. Uit de
meer dan dertig namen die door de
bewoners werden voorgesteld werd
met nagenoeg algemene stemmen gekozen voor de naam 'de Galleehof'.
Op 21 maart, bij het begin van de lente, werd in een feestelijke bijeenkomst
van bijna alle bewoners de naam onthuld die in fraaie letters boven de
hoofdingang was aangebracht. Twee
bewoners (mevrouw Annie Oskamp
en Harry van Rijn) onthulden de nieuwe naam. De naam is vanaf de weg
goed leesbaar en de bewoners hopen
dat aan elk misverstand over de juiste
naam nu een einde is gemaakt.

Vishandel Van de Groep

Nieuwe moderne verkoopwagen

Tot ziens op de voorjaarsshow bij: Rouwenhorst bos- en tuinmachines, Zwarteveenweg 1 te Barchem, tel. 0573258094.
Zie ook de advertentie elders in deze
krant.

Turnvereniging SPARTA-Vorden
weer in de prijzen gevallen

Na maanden van voorbereidingen
onder leiding van Gerrie Kappert,
was het zaterdag 17 maart de dag
van de waarheid. In de SAZA-hal te
Doetinchem vond de turnwedstrijd plaats. Dit was een voorronde in de 7e divisie. De meisjes konden zich plaatsen voor de regio-finale. Er werd geturnd op de onderdelen: mat, brug, balk en sprong.

De jongste meisjes stonden om 9.00
uur al klaar in de SAZA-hal. Een echte
turnhal! Dit waren: Jill Bosch, Renske
Tragter, Phoebe Schipper, Noëmi Filip
en Anne Peters. Zij moesten de spits afbijten. Voor het ene meisje was dit de
eerste turnwedstrijd. Voor de andere
was het misschien niet de eerste keer,
maar de kriebels in de buik waren er
niet minder om. Maar ze hebben een
goede wedstrijd gedraaid. Anne Peters
is bij de "Instap"niveau 15 2e geworden. Renske Tragter en Phoebe Schipper hebben bij de "Instap" niveau 16 allebei de 6e plaats bereikt. Anne, Renske en Phoebe hebben zich dan ook geplaatst voor de regio-finale. Ook Jill

Bosch en Noëmi Filip hebben goed geturnd. Ze behaalden bij "Instap"niveau
16 resp. een 10de en 11e plaats.
De 2e wedstrijd begon om 12.00 uur.
Toen kwamen de oudere meisjes van
SPARTA in beeld. Alle 6 meisjes gingen
met een medaille naar huis en mogen
dan natuurlijk mee doen aan de regiofinale.
De uitslagen zijn als volgt:
Bij "Pupil 2" niveau 16 behaalde Aster
Taken maar liefst een gouden medaille en Britt Radema behaalde in dezelfde categorie op niveau 15 een zilveren
medaille. Eline Heyink sleepte een
gouden medaille weg bij de "Jeugd" niveau 15. Bij "Pupil 2" niveau 14 was het
gehele
podium
bedekt
met
zwart/groen. De 1e, 2e en 3e plek waren alle 3 voor SPARTA. 1ste prijs: Sifra
Oevering, 2e prijs: Meike Heyenk en de
3e prijs: Tecula Rabelink.
En dit is zeker ook een compliment
waard voor de trainster: Gerrie Kappert.
De regio-finale vindt plaats op zaterdag 12 mei in de sporthal te Ruurlo.

Vishandel M&F van de Groep, die elke dinsdag op het marktplein in Vorden staat, heeft een nieuwe hypermoderne koelwagen in gebruik
genomen. De nieuwe wagen voldoet aan de steeds strenger wordende wettelijke voorchriften wat betreft milieu en hygiëne. Zo kan vishandel van de Groep iedereen weer jarenlang voorzien van eel lekkere verse vis.

Sursum Corda geeft indrukwekkend voorjaarsconcert
Herinnering leeft voort in de muziek

Het voorjaarsconcert van muziekvereniging Sursum Corda uit Vorden afgelopen zaterdag, was er één
om stil van te worden. Niet alleen
vanwege de hoogstaande muzikale
prestatie van zowel orkest, malletband als majorettegroepen, maar
ook omdat het een concert was om
te herdenken. Vice-voorzitter Ria
Zweverink: "Ons erelid Gerrit Kornegoor die we deze zomer hebben
begraven en Wim Wichers en Sophie Wullink die we op zo'n dramatische wijze moesten verliezen, blijven voor altijd in onze harten."

Maar de vereniging wilde het concert
ook positief beginnen, door het concert niet alleen op te dragen aan de
drie leden die de vereniging verloor,
maar ook aan de zes Sursum Corda baby's die het afgelopen jaar geboren
zijn. "Wie weet wel allemaal toekomstige muzikanten of majorettes" aldus
een hoopvolle Zweverink.

Het voorjaarsconcert van Sursum Corda bestond uit een gevarieerd programma met zowel vrolijke lichte muziek als Brand New Day en Africa door
zowel orkest als malletband en klassieke werken van Edvard Grieg en het dynamische Io van de Malletband. Ook
de Ode for Trumpet van componist Alfred Reed kwam uitstekend tot zijn
recht. Niet in de minste plaats door de
uiterst muzikale solo gespeeld door
Dick Boerstoel op trompet.

Meest indrukwekkend was het This is
My Song, gecomponeerd door de overleden 14-jarige Sophie Wullink en ge-

Ratti dames

HOEVE VOORUIT 2 - RATTI 1
Afgelopen zondag reisden de dames
van Ratti af naar Sint Isisdorushoeve
om het op te nemen tegen Hoeve Vooruit.
De eerste tien minuten van de wedstrijd waren voor Hoeve Vooruit. Ze
wisten de achterhoede van Ratti meteen onder druk te zetten en creëerde
de kansen. In de vijftiende minuut
werd er op het middenveld in het duel goed geknokt. Wencke Olthuis wist
de goedkeepende keepster van Hoeve
Vooruit te verrassen met een subliem
schot op het doel op aangeven van
Gerrie Brummelman 0-1.
Hierna kwam Ratti beter in de wedstrijd en kreeg Hoeve Vooruit het lastiger. Vijf minuten voor de rust wist
Hoeve Vooruit de score toch nog gelijk
te trekken. De bal werd achterin niet
goed weggewerkt en dit zorgde voor
de 1-1.
Na de rust probeerde Ratti door te
gaan zoals in de eerste helft. Hoeve
Vooruit daarentegen bleef ook druk
zetten en dat werd voor hun beloond
in een kwartier na de rust. De spits
van Hoeve Vooruit stond op scherp en
zette de ploeg op voorsprong 2-1.
Ratti moest op zoek naar de gelijkmaker. Mede door de heftige windvlagen
werden veel aanvallen van Ratti om
zeep geholpen. In de 30e minuut trok
Hoeve Vooruit de wedstrijd helemaal
naar zich toe door te tekenen voor de
3-1.
Ratti kon deze achterstand niet meer
rechttrekken en ging met lege handen
naar huis. Best wel een zuur verlies
aangezien Ratti de hele wedstrijd zeker niet onderdeed voor Hoeve Vooruit. Aanstaande zondag thuis tegen
Dinxperlo.

Ratti heren
RATTI 1 – AERDT 1
Op zondag 25 maart speelden de heren van Ratti 1 thuis tegen de rode lantaarndrager uit de 6e Klasse E, Aerdt.
De spelers van Ratti werden met maar
één opdracht het veld in gestuurd: de
drie punten in Kranenburg houden.
Na het eerste fluitsignaal van de leidsman ging Ratti op zoek naar een snel-

arrangeerd door dirigent van het orkest Jacob Jansen. Een knappe prestatie van het orkest, die het werk met
veel gevoel uitvoerde. Ook grote indruk maakte de concert mars 2-double -U. Een lichtzinnige wijs die desondanks een doodstille zaal veroorzaakte, omdat het werk is geschreven voor
en in opdracht van Wim Wichers. 2double-U staat dan ook in het Engels
voor de initialen W.W. - Wim Wichers.
Diamant
Naast een moment bezinning was er
ook ruimte voor vreugde. Maar liefst
vijf jubilarissen had Sursum Corda dit
jaar te huldigen. De majorettes Elsemieke Vlogman en Sanne Poelder vierden hun tienjarig jubileum bij de vereniging. Zweverink: "De vereniging
kan altijd een beroep doen op jullie en
dat waarderen we zeer". Christiaan
Wichers, voorzitter van de vereniging
en Cindy Zweverink vierden hun 25-jarig jubileum. Speciale aandacht was
er voor Arie Wullink, die al zestig jaar
lang bij Sursum Corda speelt. Hij
kreeg niet alleen het ere speldje, maar
werd speciaal toegesproken door een
afgevaardigde van de Koninklijke Nederlandse Federatie van Muziekverenigingen (KNFM) die hem prijsde om
zijn trouwe inzet en waardevolle inbreng voor de vereniging. "Deze mensen zijn geen goud waard, ze zijn van
diamant!"
Al met al een memorabel voorjaarsconcert waarin de Vordense muziekvereniging laat zien dat muziek een
universeel middel is om uitdrukking
te geven aan vreugde én verdriet.
le treffer. De achterste linie van het defensief opererende Aerdt was echter
niet voornemens om goals weg te geven. Mede door het eigen onzorgvuldige spel liepen de aanvalspogingen van
Ratti keer op keer stuk. Aerdt bood ondanks de lage stand op de ranglijst
goed tegenstand en probeerde met fysiek spel en met scherpe counters de
openingstreffer op het scorebord te
zetten. In de 23e minuut was Aerdt
met die tactiek succesvol. De linkerspits van Aerdt omzeilde met een goede loopactie de buitenspelval en faalde oog in oog met Ratti-goalie Herbert
Rutgers niet. Na deze tegenvaller
kreeg Ratti wat meer grip op de wedstrijd. Het lukte de Kranenburgers
ineens wel om kansen te creëren. Zo
zag Erwin Weenk na een prima actie
zijn inzet via de lat het veld weer in komen en miste Gijs Klein Herenbrink
het nodige geluk om de gelijkmaker
binnen te schieten. Na een kleine 40
minuten gevoetbald te hebben, viel de
gelijkmaker dan toch. Jan Groot Jebbink bediende met een vrije trap Mario Roelvink. De mee opgekomen vrije
verdediger van Ratti kwam een teenlengte te kort om de bal in te schieten,
maar door matig uitverdedigen van
de Aerdtse doelman caramboleerde de
bal alsnog via Roelvink en de binnenkant van de paal het doel in.
In de tweede helft ging Ratti op zoek
naar een voorsprong, maar zagen de
in behoorlijke aantallen toegestroomde toeschouwers dat het Ratti maar
niet lukte om goed en verzorgd voetbal op de mat te leggen. Het vele tijdrekken van Aerdt en het bij vlagen onnavolgbare optreden van de scheidsrechter werkten ook niet in het voordeel van de thuisploeg. Ratti, dat in
Aerdt al niet verder kwam dan een 1-1
gelijkspel, leek opnieuw genoegen te
moeten nemen met een puntendeling. Vier minuten in blessuretijd
kreeg Ratti nog een laatste mogelijkheid met een vrije trap. Ditmaal bediende Mario Roelvink teamgenoot
Jan Groot Jebbink, die vervolgens goed
het overzicht behield en de doelman
van Aerdt met ‘buitenkantje rechts’
kansloos liet. Kort na de blangrijke
treffer van Ratti blies de scheidrechter
voor het laatste fluitsignaal. Opgelucht vierden de spelers en de technische staf van Ratti de zege, terwijl de
spelers van Aerdt teneergeslagen het
strijdtoneel verlieten.

Vo e t b a l

Ratti
UITSLAGEN:
weekend 24-25 maart
Vorden F2 - Ratti F1 7-1
Gazelle Nieuwland E4 - Ratti E1 ?
Ratti E2 - VIOD E11 2-4
Hoeve Vooruit D2M - Ratti D1 1-6
Ratti C1D - AZC C3 2-1
Ratti B1D - Voorst B1D 1-4
Ratti 1 - Aerdt 1 2-1
Westendorp 2 - Ratti 2 1 - 4
Ratti 3 - Ruurlo 6 1 - 4
AZSV 10 - Ratti 4 3-3
Hoeve Vooruit DA2 - Ratti DA1 3-1
Programma:
weekend 31 maart- 1 april:
THUIS Woensdag
28/03 18:30 34424 Ratti B1D - AZC B2
Zaterdag
31/03 10:00 163493 Ratti D1 - Klein
Dochteren D2M
31/03 11:00 144136 Ratti E1 - Eerbeekse
Boys E5
31/03 10:00 155671 Ratti F1 - Gorssel F3
Zondag
01/04 10:00 98331 Ratti 2 (zon) - AD '69
6 (zon)
01/04 13:00 133321 Ratti DA1 (zon) Dinxperlo DA1 (zon)
UIT Woensdag
28/03 18:30 140604 VVO E6 - Ratti E1
Zaterdag
31/03 13:30 35423 Activia B1D - Ratti
B1D
31/03 13:00 136108 MvR C2 - Ratti C1D
31/03 11:05 144050 AZC E4 - Ratti E2
Zondag
01/04 14:00 82618 MvR 1 (zon) - Ratti 1
(zon)
01/04 10:00 98425 SVBV 3 (zon) - Ratti 3
(zon)

Vo e t b a l

vv Vorden
Uitslagen zaterdag 24 maart
Vorden A1-Lochem SP A2 4-2
Ruurlo B1-Vorden B1 2-3
Vorden B2D-FC Zutphen B4 1-1
Deventer C1-Vorden C1 0-5
Vorden C2-Concordia-W C3 Uitg.
Vorden C3-DVV C5 0-3
Ulftse Boys D1-Vorden D1 0-2
Vorden D2-Warnsveldse Boys D2 6-2
Lochem SP D4-Vorden D3 8-1
DVC '26 E2-Vorden E1 2-3
Vorden E2-Angerlo Vooruit E1 1-8
Vorden E3-Erica '76 E2 7-0
Vorden E4-AZC E3 4-2
Vorden E5-Steenderen E3 3-3
Vorden F1-FC Zutphen F2 4-0
Vorden F2-Ratti F1 7-1
Doetinchem F4-Vorden F3 2-1
Warnsveldse Boys F5-Vorden F4 6-2
HC '03 F7-Vorden F5 1-6
Vorden F6-VIOD F13 0-12
Zondag 25 maart
Reunie 1-Vorden 1 1-2
FC Trias 2 -Vorden 2 3-2
Lochem SP 4-Vorden 3 0-3
Steenderen 3-Vorden 4 0-3
Vorden 5 -Pax 8 0-1
Programma woensdag 28 maart
Doetinchem B1-Vorden B1 18.30
Vorden E4-Warnsveldse Boys E8 18.30
Zaterdag 31 maart
GSV '38 A1-Vorden A1 14.30
Vorden B1-Go Ahead D. B1 14.30
Warnsveldse Boys B3D-Vorden B2D
15.15
Vorden C1-Hoven De C1 13.00
DVOV C1D-Vorden C2 10:30
Pax C4-Vorden C3 13:00
Vorden D1-SDOUC D1 11.00
Vorden D3-Warnsveldse Boys D3 09.00
Vorden E1-Concordia-W E1 11.00
Rijnland E1-Vorden E2 10:15
Rijnland E3-Vorden E3 10:15
Hoven De E2-Vorden E4 11:00
FC Zutphen E6-Vorden E5 09:45
Be Quick Z. F1-Vorden F1 10:00
Be Quick Z. F3-Vorden F2 10:00
Vorden F3-Halle F1 10:00
Vorden F4-Almen F2 09:00
Vorden F5-Steenderen F4 09:00
Doetinchem F6-Vorden F6 08.45
Zondag 1 april
Vorden 1 -KSH 1 14:00
Vorden 2 -SDZZ 3 10:00
Vorden 3-Erica '76 5 12:00
Vorden 4 -Witkampers 4 09:30
Eerbeekse Boys 6 -Vorden 5 10.00

Reuni-Vorden 1-2
Ook met 10 man was Vorden zondag
de betere ploeg en nam het terecht de
punten mee uit Borculo.
In meerdere opzichten terecht, want
ook het harde en soms unfaire spel
van de tegenstander verdient geen beloning.
Erik Oldenhave mocht zondag van
scheidsrechter Avci, zich in de eerste
helft al gaan douchen, omdat hij een
doorgebroken speler vast hield.
Rob Enzerink was weer als laatste man
geposteerd en Dennis Wentink was
naar de spitspositie verhuisd.
Vorden had snel het lek bij Reuni boven. Hun speelwijze is vrij eenvoudig
te bestrijden zo bleek ook uit het verloop van de wedstrijd.
Vorden zette vanaf het beginsignaal
druk op de verdediging en dat leidde
meermalen tot paniek en balverlies.
Vorden startte met aardig combinatievoetbal, wat Reünie bestreed met fysiek geweld. Ook Vorden liet zich bij
tijd en wijle niet onbetuigd en Erik Rakitov ging in dat opzicht voorop in de
strijd. Overigens speelde Erik Rakitov
een goede partij.
Niels Siemerink kreeg in de beginfase
een aardige kans door met de buitenkant de bal over doelman Vrieze te
draaien, echter de bal ging juist voor
langs.
In de 20e minuut zou Vorden de score
openen. Joris Platteeuw nam een afgeslagen bal in eens op de pantoffel en
de terugspringende bal van de lat kon

door Erik Oldenhave eenvoudig worden binnengewerkt. 0-1
Doordat Vorden met rugdekking
speelde kon spits Erik Garritsen, met
zijn anders altijd gevaarlijke doorkopballen, weinig gevaar stichten.
Op slag van rust moest Erik Oldenhave aan de noodrem trekken. Hij hield
naar het oordeel van de scheidsrechter een doorgebroken speler iets te
lang vast en dat betekende de rode
kaart.
Uit de vrije trap wist Reuni de stand
weer gelijk te trekken.
In de tweede helft bleek Vorden ook
met tien man de meerdere te zijn van
Reuni.
Op het middenveld was Tim van de
Berg met zijn handelingssnelheid zijn
tegenstanders regelmatig te snel af,
waardoor Vorden zich diverse kansen
creëerde.
Zo kwam Dennis Wentink oog in oog
te staan met de doelman en kreeg ook
Niels Siemerink enkele goede mogelijkheden.
In de 75e minuut werd het harde werken beloond. Door gepruts in de achterhoede van Reünie veroverde Dennis
Wentink de bal . Zijn inzet werd in eerste aanleg door de keeper nog uit het
doel gewerkt, maar Niels Siemerink
kopte de bal bekeken binnen. 1-2.
Reünie wist zich geen kansen te scheppen en het was dan ook meer dan een
verdiende overwinning voor Vorden.
Komende zondag speelt Vorden thuis
tegen KSH.

Vanguard Mannenmode bij
Teunissen Mode
Het splinternieuwe mannenmodemerk Vanguard is verkrijgbaar bij
Teunissen Mode in Ruurlo.
Het bekende Nederlandse modeconcern Just Brand, eigenaar van
onder andere Pall Mall, introduceert dit jaar een nieuw mannenmodemerk. Onder de naam Vanguard is een nieuwe lijn met stoere
mode voor de eigentijdse man
neergezet. De collectie bestaat uit
stoere sweatshirts, overhemden en
jack's met opdrukken, borduursels
en badges.
In sportieve non-collors is een prachtige en evenwichtige collectie samengesteld waar iedere man zijn eigen keuzes makkelijk in maken kan. Wit en
grijs zijn belangrijke kleuren. Samen
met licht blauw en rose geven deze
tinten een stoer en modische uitstraling.

De tops worden gecombineerd met
mooie stoere broeken en shorts, die op
hun beurt weer voorzien worden van
passende leren riemen.

Het is een opvallende modelijn geworden die op een eigentijdse manier
wordt gepresenteerd.
Als beeldmerk wordt gebruik gemaakt
van oude motoren, zoals er op dit moment een is te zien in de etalage van
Teunissen Mode in Ruurlo. Daar staat
een oude DKW uit 1936 die voor deze
gelegenheid is voorzien van een origineel Vanguard embleem.

De collectie van Vanguard wordt de
komende zondag voluit gepresenteerd
bij Teunissen Mode. Tijdens de "Palmzundag" kunt u de collectie bekijken
en tegelijk een lekker stoer drankje
drinken in de winkel.
Iedereen is van harte welkom.

Unieke muziekavond in circustent bij "'t Olde Lettink"
Hooggeëerd publiek komt dat
zien, komt dat zien! Zaterdagavond 31 maart in de circustent
bij "'t Olde Lettink" geen tijgers of
leeuwen, clowns en acrobaten....
maar een onvergetelijke, gezellige muziekavond in het thema
van de blues!
Op het terrein bij "'t Olde Lettink"
aan de Almenseweg in Vorden
wordt deze week druk gebouwd aan
een circustent, speciaal voor de jaarlijkse Bluesnight.
Op zaterdag 31 maart wordt deze
tent helemaal ingericht in de sfeer
die past bij een intieme avond. Sfeervolle belichting, een authentieke
tap, maar vooral lekkere muziek!
Een avond van de blues. Drie livebands zullen de circuspiste betreden. Als eerste de groep RL Express
uit Lichtenvoorde. De zanger/gitarist van deze groep blijft nog even
geheim, maar het hart van menig
Achterhoeker zal sneller gaan kloppen als deze heren hun onvervalste
bluesset beginnen te spelen.
Dan de muzikale duizendpoot Merel van Laake uit Vorden. Zij heeft
speciaal voor deze avond een flink

aantal bluesy nummers uitgekozen
om het publiek mee te verwennen.
Zij won afgelopen jaar het Vordens
songfestival met een vertolking van
I just wanna make love to you, van
Etta James. Dit nummer zal dan ook
vast en zeker worden gespeeld.
De afsluiter van de avond is Framed.
Vier Vordense muziekvrienden die 5
jaar geleden voor het laatst samen
furore maakten op Nederlandse podia. Deze bluesnight is voor het viertal dé gelegenheid om nog eens samen een reünieoptreden te houden.
Nog één keer de dampende, knappende, ronkende no-nonsense nummers van weleer! Het hoogeëerd publiek kan dus rekenen op een superavond.
Vorig jaar vond de bluesnight plaats
in het café van "'t Olde Lettink". Veel
mensen moesten worden teleurgesteld en stonden voor een dichte
deur. Het was gewoonweg vol. Dit
jaar is er plek voor iedereen en zijn
er nog kaarten af te halen bij "'t Olde
Lettink", Almenseweg 35a in Vorden. Vol is nog wel gewoon vol, dus
wees er snel bij! De tent is open vanaf 20.00u en voor informatie kunt u
bellen met 0575-554001.

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

KROEGFEESTEN

Ongelooflijk veel

-tot 150 personen-

BUFFETTEN
Koud/warm- Hapjes- Themabuffetten

MATERIALEN tegen

PARTYRUIMTE ”DE DEALE ”

scherpe prijzen

-van 25 tot 100 personen-

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

Relaxen op maat
zitten
Ook proef !
aan huis

en ook nog eens
per stuk verkrijgbaar
Zutphen Emmerikseweg 17 • 7227 DG Toldijk
Tel. (0575) 45 16 55 • Fax (0575) 45 26 79

Wichmondseweg 30
7223 LH Baak

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

www.debierkaai.nl

De juiste zorg voor bomen
www.coditboomverzorging.nl
BAAK, 0575-441048

2e Paasdag

Meubelstoffeerderij Jansen

GEOPEND
Van 11.00 - 17.00 uur

H.K. van Gelreweg 12
7251 XL Vorden
Telefoon (0575) 55 29 96

Kom proefzitten in onze onovertroffen relaxfauteuils en
zitbanken en ontdek wat maatwerk voor uw zitcomfort
betekent. Kies niet alleen uit diverse maten, hardheden,
rughoogtes, modellen, lederkwaliteiten, stoffen en
kleuren... maar ontdek ook alle elektrische opties die het
leven veraangenamen. Van sta-op hulp tot massagefunctie. U beleeft het allemaal in onze relaxstudio.
En... van òns krijgt u een eerlijk en uitgebreid advies!

Gespecialiseerd in
antieke en klassieke
herstoffering

Zutphenseweg 24
Tel. 0575-551514

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

flexibel in te delen kantoorruimtes
Begane grond

Unit
Unit
Unit
Unit
Unit

A
B
C
D
E

55
90
50
45
33

m2
m2
m2
m2
m2

€
€
€
€
€

460,-750,-415,-375,-275,--

Eerste verdieping

Dé specialist in zitcomfort.
Vorden

TE HUUR

ONS ONDERHOUD GEEFT UW
VASTGOED EEN MOOIE TOEKOMST

Unit
Unit
Unit
Unit

I
II
III
IV

90
49
45
33

m2
m2
m2
m2

Eibergen

Tweede verdieping

J.W. Hagemanstraat 3
Tel. 0545-474190

Unit V

Helmink maakt het mooier bij u thuis

ALLEEN BIJ RUESINK

ONZE INKOOP IS ÚW VOORDEEL!

70 m2

€ 750,-verhuurd
verhuurd
verhuurd

€ 580,--

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

TEL.
Van woningcorporaties tot monumentenzorg tot particuliere
woningbezitters: al onze relaties zijn verzekerd van schilderwerk en vastgoedonderhoud op maat. Vanuit de éénloket
gedachte staan we voor u klaar met een totaalpakket aan
diensten en producten. Maar ook op losse onderdelen
bewijzen we overal ons vakmanschap. Kan het nog mooier?

0481 - 366 150
06 - 5207 0409

Citroën Berlingo

1.6i 16V XT-R
incl. Metallic lak, Airconditioning, Radio/CD speler
en aﬂeveringskosten € 20.720

OP=OP!

Citroën korting € 600
Ruesink inkoopkorting € 1.200

Meeneemprijs € 18.920

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

GOOR
Laarstraat 33, tel: 0547 - 27 40 18

DOETINCHEM
Grutbroek 6, tel: 0314 - 32 35 00

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

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

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

www.ruesink.nl

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

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!

Reparatie van alle merken
wasautomaten, koelkasten
en diepvriezers

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

www.hoveniersbedrijfevers.nl
BAAK, 0575 - 44 10 48
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• Restauratie / Renovatie
• Binnen- en buitenwerk
• Wandafwerking
• Beglazing, enkel en isolerend
Roomstraat 11a • 6996 DX Drempt
Tel. (0314) 38 20 09
Mobiel 06-22149011
E-mail: hteunissen@versatel.nl

DASH Dames 1 kampioen

Oecumenische Vrouwen groep
Wichmond
PAASVIERING
De paasviering is op woensdag 4 april,
aanvangstijd 19.00 uur, sluiting 21.30
uur. Plaats: gebouw Withmundi te
Wichmond.
Het eerste gedeelte van de avond
wordt 'In zijn voetspoor' verteld, een
liturgische vierluik voor de Goede
Week. Daarna is er koffie met Paaskoek.

De heer R. Baauw verleent zijn medewerking aan het 2e gedeelte van de
avond. Hij heeft als thema: 'Oefenen in
hoop'.
De heer W. Olthof zal voor de orgelbegeleiding zorgen.
Leden van de O.V.G., maar ook senioren en alle overige belangstellenden
worden van harte uitgenodigd samen
dit feest te vieren.

Robberts Tripple online
Vanaf 24 maart is Robbert's Tripple
online op een groot aantal site's
voor alle liefhebbers in Nederland
en België.
Info en het bijbehorende filmpje zijn
te zien op www.giantpt.com,
Body&Fitness Forum, www.stradasports.nl,
www.pa-sports.nl,
www.dxlmagazine.nl, www.inshapesupplements.nl en op de site van fysiotherapeut Melle Steringa. Verder is er
op een groot aantal site's, waaronder
Dutch Bodybuilding Forum alle basis
info rond de tripple te vinden zijn.

Alles is heel voorspoedig verlopen de
laatste maanden, zo kon men rustig
naar zaterdag 24e maart toe werken.
De goede reacties blijven binnenkomen, het lijkt erop dat men na "De
langste work out ooit" weer een project van de grond heeft gekregen die
aanslaat bij een hoop bodybuilding/
fitness liefhebbers.
Afgelopen week resulteerde dit in een
gecontinueerde samenwerking met
Eggnation uit Engeland en een partnership met InShape Supplements
waarvoor men een aantal promotionele activiteiten gaat ondernemen.

Voorjaarstentoonstelling
Het 1e damesteam, gesponsord door Woudstra Architecten en Stradasports, is afgelopen zaterdag met grote afstand kampioen geworden. Met
nog 3 wedstrijden te gaan bleek DASH met 90 punten uit 19 wedstrijden,
en een verschil van 17 punten op de nummer 2, niet meer te achterhalen.
Op zaterdag 24 maart reisden het
team, onder de bezielende leiding van
trainer/coach Carlo Schutten (helaas
kon medecoach Ellen Leunk i.v.m.
wedstrijdverplichtingen niet aanwezig zijn), en supporters om 14.30 uur
af naar Varsseveld om tegen VCV (nr. 2
in de competitie) hun wedstrijd te spelen waarbij van tevoren bekend was
dat bij een 4-0 of een 3-1 overwinning
het kampioenschap veilig gesteld kon
worden. Natuurlijk was het leuker geweest dat op het thuishonk "Sporthal
't Jebbink" te Vorden een kroon gezet
zou kunnen worden op een uitstekend seizoen. Hierbij speelde ook een
rol dat DASH ook kampioen zou kunnen worden op donderdag 29 maart
zonder dat het team zou hoeven te
spelen. Dan is het beter om het kampioenschap maar veilig te stellen, ook
al is het tijdens een uitwedstrijd.
In het begin was er sprake van een gelijkopgaande wedstrijd waarbij beide
kemphanen geen duimbreed wensten
toe te geven. Desalniettemin won

DASH de 1e set redelijk eenvoudig met
25-18. In de 2e set was het aanmerkelijk spannender tegen het einde van
de set en werd de winst veiliggesteld
op 25-23. Duidelijk was dat na de 2e
set VCV moeite had om de schouders
er weer onder te zetten en wist DASH
dan ook de 3e set te winnen met 25-14
waarbij het kampioenschap veiliggesteld was. De dames vierden het kampioenschap door het publiek te bedanken met ontblote buiken waarop de
letters KAMPIOEN te lezen viel door de
letters per buik de revue te laten passeren.
In de 4e set, toen nog een formaliteit,
kwam een fantasieopstelling naar voren waarbij de basisspelverdeelster (Lian Leunk) gewisseld werd en Lise Hissink, overigens zeer verdienstelijk,
haar rol overnam. Overigens was het
super dat alle dames in de wedstrijd
hun punten konden meepakken. De
set ging uiteindelijk met 25-23 naar
VCV maar dat mocht de pret niet
drukken. De champagne kon ont-

kurkt worden en het feest kon beginnen. De dames wouden de overgebleven champagne meenemen naar de
kleedkamer/douches maar hier stak
de sporthalbeheerder helaas een stokje voor. Teruggekomen op het thuishonk werden de festiviteiten voortgezet.
In het vorige seizoen eindigde DASH
nog in de onderste regionen en moest
promotie-degradatiewedstrijden spelen om behoud in de promotieklasse
veilig te stellen. Dat DASH nu met zoveel overmacht kampioen is geworden, zonder veel wijzigingen in de
teamsamenstelling, mag gerust een
superprestatie genoemd worden.

Zondag 1 april opent het Ludgerusgebouw in Vierakker zijn deuren
voor een speciale expositie. Voor
het eerst nemen cursisten uit Zutphen, Warnsveld, Vorden en Wichmond/Vierakker gezamenlijk deel
aan de traditionele lente-expositie.
De diverse cursussen zijn opgezet vanuit het culturele centrum 'De Spil' in
Warnsveld, de stichting Ouderenzorg
te Vorden en de groep 'Creatief' uit
Wichmond/Vierakker. Aan het einde
van de wintercursus wordt de lente-expositie gehouden. Dit keer is er een
twintigtal deelnemers en onder de exposanten bevinden zich cursisten die
nog niet zo lang schilderen en of tekenen, maar er zijn ook creativelingen

die al langer dan 10 jaar hun steentje
bijdragen.
Iedereen wil graag zijn/haar werk aan
het publiek laten zien. Behalve tekeningen en schilderijen in aquarel- of
acrylverf is ook de kaarsenmakerij
'Balsemientje' uit Warnsveld vertegenwoordigd met kaarsen met daarop diverse afbeeldingen. Ook de Wereldwinkel uit Vorden verleent haar medewerking met een stand waar diverse
soorten kunstnijverheid te koop zal
zijn.

Wij heten u welkom op zondag 1 april
tussen 10.30 en 16.30 uur in het Ludgerusgebouw aan de Vierakkersestraatweg te Vierakker. De entree is gratis en
er is voldoende parkeergelegenheid.

Modeshow nieuwe voorjaarscollectie
Langeler Mode

PCOB Vorden genoot van
verhaal en dia's van het
Kroondomein
Voorzitter Fred Midden (Hengelo)
kon een groot aantal aanwezigen
welkom heten. In verband met Pasen las hij een stuk voor van majoor Bosschart en ging voor in gebed.
Hierna heette hij de heer J. Huttinga
uit Apeldoorn hartelijk welkom. Hij is
naast jachtopziener ook een verwoed
natuurfotograaf en een boeiend verteller. Met een moderen installatie
werden prachtige dia's vertoond over
het thema "Gekroond wild" (herten) in
het omvangrijke Kroondomein. Gedurende de vier seizoenen werden indrukwekkende dia's vertoond van kalf
tot volwassen hert en het laten vallen
van het gewei.Het gewei is een sieraad
en een wapen. Ook werden beelden
vertoond van herten, die met geweien
met elkaar verstrengeld waren en
weer losgezaagd moesten worden om
ze weer uit deze benarde positie te bevrijden.
Naast de herten, kregen ook de andere
dieren een beurt, zoals de wilde zwijnen. Bij te grote aantallen worden de-

ze afgeschoten.
Veel aandacht kregen de verschillende
vogels, waarvan het gezang via de geluidsinstallatie prachtig werd weergegeven.
Ook de vlinders werden niet vergeten.
's Morgens vroeg bij zonsopkomst is
het de mooiste tijd in de natuur, maar
ook 's avonds bij zonsondergang. Hiervan werden ook prachtige beelden vertoont. De inleider besloot zijn boeiend
referaat, dat deze prachtige natuur,
het resultaat is van de Grote Schepper
aller dingen. De voorzitter bedankte
de inleider namens alle aanwezigen
hartelijk voor het prachtig gebodene
en overhandigde hem symbolisch de
enveloppe met inhoud.
De voorzitte riep de aanwezigen op
deel te nemen aan het middaguitstapje op donderdag 10 mei naar Lemelerveld.
Ter vergadering gaven zich verschillende personen zich hiervoor op. Opgave is mogelijk bij één van de bestuursleden of bij dhr. Jip Jeeninga (tel.
551640).

Na het zien van de nieuwe voorjaar collectie bij Langeler Mode, zijn de
Lente kriebels begonnen.
Afgelopen woensdag werd de show als
van ouds druk bezocht. Het complete
mode aanbod met eigentijdse trends,

actuele mode en zeker niet te vergeten
de ‘new classics’ werden door de mannequins en dressman geshowd.

Heeft u de show gemist, dan kunt op
zondag 25 maart genieten van onze
‘Modeflitsen’ om 13.30, 14.30 en 15.30
uur.
Het Langeler Mode Team heet u van
harte welkom!
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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

dr ukkerij Weevers
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,
ZELHEM:
WEEVERS DRUK,
RUURLO:
STUDIO CONTACT,
LICHTENVOORDE: WEEVERS ELNA,
GROENLO:
WEEVERS EMAUS,
VORDEN:
WEEVERS NET,

TEL. (0575) 51 76 18
TEL. (0314) 62 50 53
TEL. (0573) 45 12 86
TEL. (0544) 37 13 23
TEL. (0544) 46 18 28
TEL. (0575) 55 73 10

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

30, 31 maart en 1 april

Nationale finale biljarten libre 1e klasse
senioren in Hengelo

Heiligenbeelden en Pierre Cuypers
ontmoeten elkaar in
Heiligenbeeldenmuseum
Maandag 9 april 2007 (Tweede Paasdag) opent het Museum voor Heiligenbeelden weer de deuren. Het
museum is gevestigd in de Antonius van Paduakerk - Ruurloseweg
101 - Kranenburg (Vorden).
Het wordt een bijzonder jaar omdat
naast de heiligenbeelden ook de architect van deze kerk. Pierre Cuypers, dit
jaar een belangrijke rol zal spelen
door een speciaal aan hem gewijde
tentoonstelling genaamd "Cuypers op
de Kranenburg".
Heiligenbeelden
Ook dit jaar is de werkgroep `Design`van het Heiligenbeeldenmuseum er weer in geslaagd ca. 600 heiligenbeelden op verantwoorde wijze in
vitrines en anderszins te exposeren.
Nieuwe ontvangen beelden zijn in de
collectie opgenomen o.m. een schenking voorstellende de 12 apostelen, afkomstig van de Christoffelparochie
uit Tilburg. Prachtige beelden, stuk
voor stuk 1.80m hoog en 300kg zwaar!
Ze staan links voorin de kerk rondom
het 2.5m grote Mariabeeld. Het Heiligenbeeldenmuseum is hiermee een
mooie aanwinst rijker

Drie weken geleden was het NK jeugdbiljarten in Hengelo. Aankomend weekend komen de senioren in actie voor het NK.
De bekers van het NK jeugdbiljarten zijn nog maar net uitgereikt of het
volgende NK biljarttoernooi staat alweer voor de deur. Op vrijdag 30 en zaterdag 31 maart en zondag 1 april komen de senioren in actie voor het nationaal kampioenschap libre 1e klasse. Ook dit NK wordt gehouden in
zaal Marktzicht in Hengelo, met als organisator biljartvereniging De Keu.

De acht deelnemers aan het NK zijn regiokampioenen en komen uit heel Nederland. Alle spelers moeten 130 caramboles maken. Voorzitter Henk van
Dam en de leden van de organiserende BV De Keu, hopen dat ook dit kampioenschap weer een succes wordt.
Evenals bij het geslaagde NK jeugd, enkele weken geleden, is ook nu weer de
zaal ingericht als een ‘biljart arena’.
Vrijdag 30 maart is de officiële opening met een openingsafstoot door
burgemeester Henk Aalderink.

DE ACHT DEELNEMERS
Biljarter Jan Hendriks (55) uit Keijenborg zorgt voor het regionale tintje.
Hendriks kan in principe met de keu
onder de arm lopend naar de biljart
arena Marktzicht. Zo’n dertig jaar geleden is Hendriks begonnen met biljarten. Tot vier jaar geleden speelde hij
bij het centrum in Keijenborg in de C2
klasse. Nu speelt hij bij ABC in Gaanderen in de C1 klasse. Zijn beste resultaat
tot nu toe is het behalen van het districtskampioenschap 2e klasse band-

stoten in 2006.
Stanley de Haas (36) speelt bij biljartvereniging De Jol in Lelystad. Al vele jaren speelt hij 1e klasse libre en mag
dit jaar de finale meemaken. Hij heeft
zich voorgenomen om vooral te gaan
genieten en dan maar zien wat het oplevert. De Haas heeft er zin in.
Marco Wolfs (19) biljart vanaf zijn elfde jaar. De horecastudent behaalde in
2002 de nationale finale 3e klasse libre bij de jeugd.
Henk Auener (26) komt uit Nijmegen
en biljart vanaf zijn elfde jaar. Drie
jaar later werd hij Nederlands kampioen 4e klasse libre. Na een onderbreking van twee jaar heeft hij de draad
weer opgepakt. Hij heeft zich ingeschreven om te zien hoever hij mee
kan komen. Hij vindt het erg mooi om
het NK mee te mogen maken.
Andries Hoekstra uit Franeker speelt
in het C1 team van biljartvereniging
De Bleek. Daarvoor was hij lid van BV
Renkum in het district Arnhem. Op
meerdere podia, op district-, regionaal- en nationaal niveau, heeft hij

goede resultaten behaald. Hij hoopt
dat het NK een mooie onderlinge
strijd mag worden en dat de sterkste
mag winnen.
Piet Timmermans (62) woont in Bergen op Zoom en biljart daar ongeveer
38 jaar in de KNBB bij de vereniging
Bellevue. Hij is in de C1 klasse de tweede speler en moet 160 caramboles maken. Vorig seizoen heeft hij zich met
het team kunnen plaatsen voor de nationale landsfinale. Het werd een zevende plaats.
Tom Kerkhof (59) uit Nieuwegein
heeft als grootste hobby biljarten. Al
35 jaar speelt hij biljart (wilde bond)
en met veel plezier. Sinds twee jaar
speelt hij ‘koninklijk’ om meer aan
spelen toe te komen. Trainen vindt hij
niks! Zijn vrouw Mary biljart ook en is
eveneens net als hij fanatiek. Ze hebben er lol in en daarom staat hij nu op
het kampioenschap.
Piet Springer (64) is sinds tien jaar lid
van biljartvereniging Edam van de
KNBB in het district Zaanstreek/Waterland. Sinds drie jaar speelt hij in de
eerste klasse libre. Dit jaar werd hij districtskampioen en vervolgens ook regionaal kampioen. Nu mag hij meespelen om de landstitel waar hij veel
zin in heeft.

Paasexpositie schilderijen van Joke
Logtenberg

Joke Logtenberg exposeert voor
het vierde achtereenvolgende jaar
tijdens het paasweekend met schilderijen in het Zwieps Lokaal (de Kapel) te Lochem/Zwiep.

In de afgelopen jaren heeft zij met
haar schilderijen niet alleen in de regio bekendheid gekregen maar ook
ver daarbuiten.
Het werk is duidelijk herkenbaar van
haar hand en bestaat uit ingetogen geabstraheerde gestalten en kleurrijke
abstracte schilderijen.
Meer informatie over Joke kunt u vinden op www.jokelogtenberg.nl.

De tentoonstelling in het Zwieps Lokaal, de Heest 6 te Zwiep loopt van vrijdag 6 april t/m maandag 9 april. Openingstijden: 10.00 - 18.00 uur en is opgenomen in de kunstroute "Kunst in
Beweging - Pasen 2007"
Tot en met 12 april kunt u ook schilderijen van Joke Logtenberg bekijken bij
Meilink Mode te Lochem en Hampshire Hotel "'t Hof van Gelre" te Lochem.

Een nieuw klankbeeld 'Antonius
vertelt' in voorbereiding
Het museum heeft een prachtig
klankbeeld met als titel `Een heilig
beeldverhaal`, dat van de opening af
in juni 2000 veel bewondering heeft
gehad van de bezoekers. Veel bezoekers komen echter vaker naar het museum en dan werd door de gastvrouwen en gastheren wel eens de opmerking gehoord:"het klankbeeld hebben
we al vaker gezien". Tijd dus voor een
nieuw klankbeeld, dat momenteel
wordt gerealiseerd door Fons Rouwenhorst en in de loop van mei 2007 kan
worden gepresenteerd. In een ludiek
verhaal, geschreven door Harry van
Rijn, vertelt Antonius van Padua
'himself' over dit museum van heiligenbeelden. Antonius is een van de
meest geliefde heiligen van de katholieke kerk. Samen met Franciscus van
Assisi waren ze bijna 40 jaar lang de
enige heiligen van wie een beeld was
te vinden in de Antoniuskerk. Nu
staan er ruim 600 heiligenbeelden.
Veelal verkregen door schenkingen of

in bruikleen ontvangen.

Tentoonstelling 'Cuypers op de
Kranenburg'
2007 is Cuypersjaar in Nederland.
Daarom is de speciale tentoonstellingieder jaar een ander thema- dit jaar gewijd aan Pierre Cuypers (1827-1921),
Nederlands bekendste architect van
de 19e eeuw. Hij ontwierp o.m. het
Rijksmuseum en het Centraal Station
in Amsterdam en kasteel Haarzuilens
bij Utrecht en restaureerde ook de St.
Servaas in Maastricht en de Ridderzaal
in Den Haag. Cuypers bouwde vele
tientallen kerken in binnen- en buitenland. De Antoniuskerk op de Kranenburg is de oudste nog bestaande
kerk Cuyperskerk. (Ontwerp 1855)
In de tentoonstelling 'Cuypers op de
Kranenburg' ziet men o.a. tekeningen,
correspondentie, foto's, bouwfragmenten en exterieurs en interieurs.
Behalve deze tentoonstelling worden
ook een zestal andere bouwwerken
van Cuypers op de Kranenburg, zoals
de pastorie en de schoolmeesterswoning, in de kijker gezet. In een speciale wandelroute zijn deze bouwwerken
opgenomen en over het leven en werken van Pierre Cuypers wordt een
boekje uit gegeven.
Hoewel de speciale Cuyperstentoonstelling al vanaf de openingsdag (2e
Paasdag) is te zien, vindt de officiële
opening van de Cuypersactiviteiten
plaats op zaterdag 19 mei 2007, met
o.m. de presentatie van het uit te geven boekje.

Openingstijden
Vanaf maandag 9 april (2e Paasdag)
t/m 28 oktober 2007, iedere dinsdag,
donderdag en zondag van 11.00u 17.00u. Ook op zaterdag 8 september
(Open monumentendag) is het museum geopend. Een bescheiden toegangsprijs helpt mede om deze mooie
neogotische kerk in stand te houden.
Voor groepen vanaf 20 personen geldt
dat op afspraak ook op andere dagen
het museum bezocht kan worden.
Voor reserveringen van groepen: VVVkantoor Vorden, telefoon 0575-553222
of secretariaat Stichting VKK telefoon
0575-551319, Brinkerhof 11 7251 WZ
Vorden.
Raadpleeg ook onze website: www.heiligenbeeldenmuseum.nl

Humstee verzet trekkertrek!
Stichting Humstee is genoodzaakt
haar tweejaarlijkse trekkertrek
evenement te verzetten. De geplande datum valt samen met andere
grote evenementen in de buurt en
het is niet mogelijk op korte termijn een andere geschikte datum
en/of locatie te vinden.
De nieuwe datum zal zijn 15 juni
2008. Er zal weer een groots evenement worden georganiseerd voor het
hele gezin. Het zal zeker weer een gi-

gantisch spektakel worden!! Meer info
zie de website.
Ook dit jaar zal er weer een Humsteefeest en Toldieks Piratenfeest worden
georganiseerd bij Vleesboerderij Garritsen te Toldijk op zaterdag 27 en zondag 28 oktober 2007. Wij zijn heel blij
dat we voor het piratenfeest weer een
aantal grote artiesten hebben weten
vast te leggen, o.a. Thomas Berge, Arne
Jansen en Jannes zullen hier optreden.
Meer info op www.humstee.nl of bel
06-22570792.

Lion Kaak met Oranje onder 16 jaar
verliest van sterk Italië
Dode spelmomenten hebben het
Nederlands elftal voor spelers onder 16 jaar de das omgedaan tegen
Italië. De Azzurri versloegen Oranje in een oefenduel op Sardinië
met 2-1. Lion Kaak van De Graafschap begon in de basis. In de 60e
minuut werd de Hengeloër gewisseld.
Nederland kende in Italië een fysiek
sterke tegenstander. Het land van de
wereldkampioen hanteerde vaak de
lange bal en men was levensgevaarlijk
uit corners en vrije trappen. In de eerste helft kon Oranje daar weinig tegenover brengen. Wel werd het team van
KNVB-coach Ruud Dokter een zuivere
strafschop onthouden. Heerenveen-

speler Quenten Martinus werd onreglementair gestuit in de zestien.
Tien minuten na rust besliste Italië
het duel. Uit een corner en een vrije
trap (weer die spelhervattingen) lieten
de Zuid-Europeanen keeper Robbert
van der Post (Feyenoord) twee keer binnen tien minuten kansloos. Na de achterstand zette Nederland meer druk
naar voren. In de 71e minuut wist Cayfano Latupeirissa te scoren. De rechtsbuiten van NEC schoot een voorzet
van Quenten Martinus binnen.

Bondscoach Ruud Dokter vond dat
een gelijkspel verdiend was geweest.
,,De druk die we in de tweede helft uitoefenden, had beter beloond moeten
worden. Maar ja, spelhervattingen horen er nu eenmaal bij.”

Jaargang 3
Nr. 13, 27 maart 2007
Gemeentehuis:
Raadhuisstraat 20, 7255 BN Hengelo Gld.
(Griffie/raad en de afdelingen
Maatschappelijke ontwikkeling,
Publiekszaken, Werk, inkomen en zorg)

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

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

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

B en w info
Burgemeester Henk Aalderink
Recreatie en toerisme, Communicatie,
voorlichting en promotie, Openbare orde
en veiligheid, Handhaving, Algemeen
Juridische en Bestuurszaken en
Dualisering
Wethouder Ab Boers
Maatschappelijke ontwikkeling (ouderenzorg, volksgezondheid en jeugdbeleid), Financiën en belastingen,
Personeel en organisatie en Facilitaire
ondersteuning
Wethouder André Baars
Ruimtelijke en economische ontwikkeling, Plattelandsontwikkeling, Bouwen
en milieu en Huisvesting gemeentehuis
Wethouder Dik Nas
Werk, inkomen en zorg, Onderwijs,
Publiekszaken, Informatisering en
automatisering
Wethouder Peter Glasbergen
Welzijn (kunst, cultuur, sport en vrijwilligers), Wegen en groen, Verkeer en vervoer en Regiozaken
Afspraak maken?
Als u wilt, kunt u een afspraak maken
met één van de collegeleden, via het
directiesecretariaat van de gemeente,
tel. (0575) 75 02 50.

B en w kiezen voor architectenbureau Atelier PRO uit Den Haag
om nieuwe gemeentehuis Bronckhorst te ontwerpen
Raad beslist in mei
B en w hebben op 20 maart 2007
ingestemd met het advies van de
selectiecommissie nieuwbouw om
architectenbureau Atelier PRO uit
Den Haag te vragen het nieuwe
gemeentehuis voor Bronckhorst te
ontwerpen.
In februari heeft de selectiecommissie, die bestaat uit de stuurgroep
nieuwbouw, het college, een paar
leden van de OR en een aantal
mensen uit de projectorganisatie,
een eerste schifting gemaakt van
alle voorstellen die zijn ingediend
naar aanleiding van een Europese
aanbestedingsprocedure. Aan zes
bureaus is vervolgens gevraagd op
12 maart jl. een presentatie te
houden voor de selectiecommissie
over hun visie op het nieuwe
gemeentehuis van Bronckhorst en
hun ideeën voor de architectuur/
stijl. Daarna vond op 13 maart een
openbare presentatie plaats voor
inwoners, gemeenteraadsleden en
medewerkers van de gemeente. De
selectiecommissie en b en w hebben
gekozen voor Atelier PRO op basis
van hun visie en ideeën voor het gemeentehuis, hun ervaring en het
contact met het bureau tijdens de
presentaties.

Rust en dynamiek
Het voorstel van het gerenommeerde bureau uit Den Haag sprak met
name aan, omdat zij een gebouw
willen ontwerpen met een ontspannen ligging in de groene omgeving,
door de typische lijnen van het
Bronckhorster landschap te volgen.
Ook stellen zij voor een centraal
atrium aan te brengen dat het hart
van het gebouw vormt en uitzicht
heeft op het landschap en gedeelten
van het pand. Verder was hun visie
op de balans tussen serene rust en
dynamiek, dienstverlening, interieur
en onze toekomstige werkplekken
overtuigend.

Uitgangspunten
De presentaties van de architecten

Op dit moment heeft de gemeente,
naast het gemeentehuis op de Raadhuisstraat in Hengelo Gld., een
tijdelijke huisvesting in het gemeentekantoor aan de Banninkstraat in
Hengelo Gld. Deze locatie is met een
artikel 17 WRO gerealiseerd. Dit
houdt in dat er maximaal vijf jaar
gebruik gemaakt kan worden van
deze locatie. Voor het nieuwe
gemeentehuis is grond aangekocht
op de Elderinkweg in Hengelo Gld.
De planning is dat de nieuwbouw
vanaf 1 januari 2010 in gebruik is.

Achterhoekgemeenten bundelen
krachten op de arbeidsmarkt

Aanpassing kantines sporthallen
Steenderen en Hoog-Keppel

De gemeenten uit de Achterhoek
gaan hun krachten bundelen op de
arbeidsmarkt. De deelnemende
gemeenten zijn: Aalten, Bronckhorst, Berkelland, Doetinchem,
Lochem, Montferland, Oost Gelre,
Oude IJsselstreek, Winterswijk,
Zutphen en Samenwerkingsverband
Regio Achterhoek. In totaal werken
bij deze gemeenten ruim 3.000
medewerkers.

B en w stemden op 20 maart jl.
in met het plan om op basis van
wettelijke eisen noodzakelijke
aanpassingen in de kantines van de
sporthallen in Steenderen ('t Hooge
Wessel) en Hoog-Keppel (Hessenhal) uit te voeren. Het betreft onder
meer aanpassingen aan tegelwerk,
de afzuiginstallaties en de koelen droogopslagruimten. In de
Steenderense sporthal moet ook de
CV-installatie vervangen worden en
een ontruimingsinstallatie worden
aangebracht. De kosten voor de
werkzaamheden in Steenderen

Het doel van deze unieke samenwerking is de promotie van het
werken bij één van deze gemeenten
in de Achterhoek. De steeds meer

knellende arbeidsmarkt vraagt om
een serieuze samenwerking van de
Achterhoekse gemeenten. Onder
het motto 'ik ga voor de Achterhoek'
wordt de samenwerking gestalte
gegegeven.
De Achterhoekgemeenten brengen
hun vacatures onder de aandacht in
een gezamenlijke stand tijdens de
CWI-banenmarkt op zaterdag
31 maart 2007 in Zutphen. Dit is een
eerste aanzet tot mogelijk verdergaande samenwerking van de betreffende gemeenten op het gebied
van arbeidsmarkt en mobiliteit.

Boomfeestdag 2007 succesvol verlopen

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

Colofon

Op 21 maart vierden 500 kinderen van de groepen zeven en acht van 23 basisscholen uit
Bronckhorst Boomfeestdag. In Halle plantten zij 3.500 stuks bosplantsoen (eik, els en
berk). Wethouder Nas plaatste de eerste boom, waarna de kinderen de schop van hem
overnamen.

bedragen € 184.475. Voor de hal
in Hoog-Keppel zijn de kosten
€ 45.558. De kosten van de cv ketel
kunnen uit het onderhoudsbudget
betaald worden, voor de rest wordt
krediet aangevraagd bij de raad.
De raad moet nog met het plan
instemmen en het krediet beschikbaar stellen. Het plan komt in april
aan de orde in de raad. Als de raad
positief beslist, is de planning dat
de bouwwerkzaamheden in de
zomervakantie plaatsvinden.

Toezicht houden en handhaven
B en w hebben op 6 februari jl. het
Toezichtprotocol bouwen en wonen
in concept vastgesteld. Het
Toezichtprotocol beschrijft op een
heldere wijze wat een toezichthouder moet controleren op de
bouw. Hiervoor worden objectieve
criteria gegeven en de resultaten
van de controle worden traceerbaar
vastgelegd. Onder 'Openbare
bekendmakingen' leest u de officiële bekendmaking. Ook leest u
hoe u op dit voorgenomen beleid
kunt inspreken.

Gemeenteraad bereiken?

‘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.

Atelier PRO heeft onder meer
onlangs de Bibliotheek bijzondere
collectie Universiteit van Amsterdam, de International school in Den
Haag en de ambassade van Kiev
ontworpen. Voor hun renovatieontwerp voor cultureel centrum De
Meerpaal in Dronten is het bureau
genomineerd voor de Nationale
Renovatieprijs 2007. De voorgestelde visie is nog geen ontwerp. Als de
raad in mei groen licht geeft, gaat
het architectenbureau pas aan de
slag met het ontwerp.

waren gebaseerd op uitgangspunten
voor de nieuwbouw die zij van de
gemeente ontvingen. Hierin staat
onder meer dat het een flexibel,
multifunctioneel gebouw moet zijn
dat openheid uitstraalt en een plek
is waar burgers met plezier komen
en goed geholpen kunnen worden.
Het moet passen in de ruimtelijke
omgeving, een prettige werkomgeving zijn en mee kunnen groeien
met organisatieontwikkelingen.
Maar het moet ook onderhoudsarm
en kostenbewust ontworpen worden
en er moet aandacht zijn voor
creatieve en innovatieve (duurzame)
oplossingen. Dit zijn straks ook
uitgangspunten voor het ontwerp.

Waarom een Toezichtprotocol?
De gemeente heeft de wettelijke
verplichting toe te zien op de staat
van de gebouwde omgeving. Daartoe
hoort ook het toezicht op de uitvoering van bouwprojecten. Door het

ontbreken van een uniform protocol
voor toezicht kunnen gelijke projecten nu verschillend worden gecontroleerd met alle gevolgen van dien.
VROM-inspecties en incidenten
leren dat toezicht te vaak tekort
schiet.
Meer weten?
Voor meer informatie kunt u bellen
met Richard van het Reve, afdeling
Veiligheid, vergunningen en handhaving, tel. (0575) 75 03 17.

B en w stellen beheerplan begraafplaatsen Bronckhorst vast Gemeente Bronckhorst maakt
afspraken met dorpsbelangenOp 20 maart jl. hebben burgemeester en wethouders een beheerplan
verenigingen
voor de begraafplaatsen in Bronckhorst vastgesteld. Vooruitlopend
op de uitvoering van het plan is
afgesproken om de raad voor te
stellen in 2008 de parkeerplaats van
Wichmond te reconstrueren. Ook
wordt in 2008 een proef uitgevoerd
om sedum als bodembedekker tussen de grafranden en op geruimde
grafdekkingen op de begraafplaats
Zelhem te gebruiken.
Harmonisatie
Volgens de wet op de lijkbezorging
is elke gemeente met meer dan
duizend inwoners verplicht om een
begraafplaats aan te leggen en te
beheren; de algemene begraafplaats. De gemeente Bronckhorst
beheert vijf algemene begraafplaatsen: Hengelo Gld., Steenderen
Vorden, Wichmond en Zelhem. De
sfeer, het onderhoudsniveau en de
diversiteit van deze begraafplaatsen
spreken inwoners, nabestaanden en
bezoekers aan. De begraafplaatsen
helpen veel mensen het verlies van
hun dierbare niet alleen letterlijk,
maar ook figuurlijk een plekje te
geven. Het zijn plaatsen waar men
verdriet heeft, gedenkt, zich bezint
en vooral ook troost zoekt. Ook
dragen deze plaatsen bij aan de
verwerking van het verlies. De
beeldkwaliteit van de begraafplaats
is zeker in relatie tot de verwerking
van verlies van een dierbare van
groot belang. Beheer en onderhoudsniveau hebben een direct
effect op de beeldkwaliteit. De
gemeente Bronckhorst kiest voor
een geharmoniseerde aanpak van
het beheer, waarbij op respectvolle
wijze met de bijzondere plaats die de
begraafplaatsen in onze gemeenschap hebben, wordt omgegaan. Er
wordt dan ook ingezet op een hoog
onderhoudsniveau dat op alle
begraafplaatsen vergelijkbaar is.

Ingang begraafplaats Vorden

De verschillen in identiteit blijven
bestaan. Deze is immers verbonden
met de gemeenschap, het verleden
en de omgeving.
Historie
De Bronckhorster begraafplaatsen
hebben een rijke historie. Deze
historie heeft zich vertaald in bijzondere gedenktekens, grafkelders en
beplanting. Naast deze fysieke
kenmerken zijn sfeer en karakter
bepalend voor de uitstraling van de
begraafplaatsen. De diversiteit
vertelt bezoekers over de cultuurhistorische geschiedenis van de
begraafplaats. In de toekomst willen
wij de bijzondere en rijke cultuurhistorie behouden. Het beheerplan
richt zich op het vastleggen van deze
kwaliteiten en in stand houden
daarvan.
Behandeling in raad
De eindrapportage van de werkgroep harmonisatie begraafplaatsen
wordt in september in de raad
behandeld. Vooruitlopend op deze
behandeling worden nog geen

feitelijke wijzigingen in het beheer
doorgevoerd. De huidige onderhoudscontracten lopen door tot
1 januari 2008. Door omvormingen
kan de gemeente besparen, zonder
afbreuk te doen aan kwaliteit. De
raad wordt daarom voorgesteld
twee omvormingsvoorstellen uit het
beheerplan 2008 uit te voeren: het
aanpassen van de parkeerplaats
Wichmond (kosten € 30.000) en het
uitvoeren van een proef met sedum
als bodembedekker in grafranden
en geruimde grafbedekkingen op de
begraafplaats Zelhem (kosten
€ 11.000).
Meer informatie
Het beheerplan begraafplaatsen
Bronckhorst is vanaf 28 maart
digitaal beschikbaar op de gemeentelijke website onder infobalie 
plannen en projecten  andere
plannen en beleid. De plannen
liggen nu ter inzage (zie hiervoor
de publicatie onder Openbare
bekendmakingen). Ook kunt u bellen
met de afdeling Openbare werken,
tel. (0575) 75 02 50.

Praat mee over de samenwerking in de Achterhoek!
Begin februari is er een digitaal
discussieforum geopend op de
website van de Regio Achterhoek
(www.regio-achterhoek.nl) met
als doel in gesprek te gaan met
geïnteresseerde burgers in de
Achterhoek. De Regio Achterhoek
staat op het punt om een nieuwe
samenwerkingskoers te kiezen voor
de komende jaren en 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 Frank, portefeuillehouder

In september 2006 heeft de raad
de Startnotitie Kernenbeleid vastgesteld. Hierin is onder andere
afgesproken dat de samenwerking
tussen de dorpsbelangenorganisaties en de gemeente Bronckhorst
in convenanten wordt vastgelegd.
Door het afsluiten van een convenant wordt het voor alle partijen
duidelijk wat zij van elkaar kunnen
en mogen verwachten. Het werken
met dorpsbelangenorganisaties is
voor alle partijen nieuw en hiermee
zal eerst ervaring opgedaan moeten
worden. Om die reden wordt nu
eerst een Startconvenant opgesteld.
Op 20 maart besprak het college van
burgemeester en wethouders het
concept Startconvenant met de
belangenorganisaties. In dit gesprek
worden nadere afspraken gemaakt
over de inhoud van het Startdocument. Het is de bedoeling om na ca.

twee jaar de afspraken te evalueren
en dan per dorpsbelangenvereniging definitieve convenanten op te
stellen.
De gemeente wil dorpsbelangenorganisaties via korte lijnen
informatie verstrekken over het
bestaande en nieuw te ontwikkelen
beleid binnen hun kern(en). De
belangenorganisaties wordt zo een
mogelijkheid geboden om gevraagd
en ongevraagd betrokkenheid te
tonen met het beleid over het in
stand houden en of verbeteren van
de leefbaarheid van de kernen.
De subsidiëring van dorpsbelangenorganisaties zal worden ondergebracht in de Algemene Subsidieverordening gemeente Bronckhorst.
Dit moet nog wel nader worden
uitgewerkt.

Paasvuren
Op 8 april 2007 staan de volgende
paasvuren op het programma:
• Baak, de Bontekoeweg, van 20.30
tot 24.00 uur
• Halle, Bielemansdijk, van 20.00
tot 24.00 uur
• Hengelo Gld., hoek Memelinkdijk/Slotsteeg, van 21.00 tot 00.30
uur
• Hummelo, Groeneweg, van 19.00
tot 24.00 uur
• Vorden, Eikenlaan/Bergkappeweg, van 20.00 tot 00.30 uur
• Zelhem, hoek
Kruisbergseweg/Schooltinkweg,
van 19.00 tot 00.30 uur
• Zelhem, Ruurloseweg 42, van
19.30 tot 24.00 uur.
Bij de paasvuren houdt de politie
Bronckhorst toezicht. Het is niet
toegestaan alcohol te gebruiken of
bij u te hebben op de openbare weg.
Dit is opgenomen in de Algemene

Plaatselijke Verordening (APV) en
hierop wordt, indien nodig, door de
politie gecontroleerd.
De eindtijden zijn overeenkomstig
de voorwaarden uit het evenementen- en festiviteitenbeleid. Voor
alle evenementen in de gemeente
Bronckhorst geldt dat de eindtijd op
zondag uiterlijk 00.30 uur is. De
organisatie moet zorgen dat het
produceren van geluid en het verstrekken van drank een half uur
voor deze eindtijd is beëindigd.

Milieu en Afval van de Regio Achterhoek:
"Samenwerken betekent ook: met zijn allen durven kiezen voor één
systeem"
Samenwerken betekent niet alleen halen, maar is ook een kwestie van
brengen. De discussie over afvalinzameling in de Achterhoek is hier een
goed voorbeeld van. Indien gemeenten besluiten samen te werken op het
gebied van afvalinzameling, zou men ook moeten insteken op hetzelfde
afvalinzamelingssysteem. Dit werkt kostenbesparend en dus lonend,
maar vooral als men er sámen voor kiest. Soms moet je eerst inleveren
alvorens voordeel te behalen.

Vrijwilligers bedankt – Bronckhorst is
weer buitengewoon schoon

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.

Subsidieaanvraag 2008 Maatschappelijke ontwikkeling
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 de uitvoeringsregels
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 er
helaas geen recht meer op subsidie.
Daarnaast zijn er organisaties die in
één van de voormalige gemeenten
geen subsidie 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 subsi-

die in 2008 indienen bij de gemeen
te Bronckhorst. Meer informatie
over de aanvraag vindt u op het
aanvraagformulier 2008. Het
aanvraagformulier is verkrijgbaar
op het gemeentehuis en gemeentekantoor 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 subsidieaanvraag 2008 kunt u contact opnemen
met mevrouw A. Goris, afdeling
Maatschappelijke ontwikkeling,
tel. (0575) 75 04 90.

Tijdens de jaarlijkse zwerfvuilschoonmaakactie op 17 maart jl,
hebben veel vrijwilligers gewerkt
aan een schoon Bronckhorst.
Door de inzet van 'onze' trouwe
vrijwilligers (mensen van de
werkgroep zwerfvuildag Vorden
en de jagers van de Wildbeheereenheden in onze gemeente) is
deze actie weer een groot succes
geworden.
Voor het eerst deden vrijwilligers
van de Stichting Wandelpaden
Hummelo en Keppel en de Stichting
Boelekeerls mee, die de omgeving
rond hun wandelpaden hebben
schoongemaakt. Het gemeentebestuur heeft dit jaar veel aandacht

geschonken aan de zwerfvuilactie
en heeft zelf ook actief meegedaan.
Ook het verzoek aan bewoners de
eigen straat of wijk schoon te maken
heeft veel reacties opgeleverd en in
de diverse kernen (Hengelo Gld.,
Olburgen, Steenderen en Zelhem)
zijn de vrijwilligers aan de slag
gegaan.
Vooral drank- en snoepverpakkingen, rondslingerend puin, hout en
plastic worden veelvuldig in de
berm en sloot aangetroffen. De
vrijwilligers hebben weer veel
rondslingerend afval opgeruimd.
Wij waarderen het initiatief en
bedanken alle vrijwilligers voor
hun inzet.

De belastingaanslag/WOZ-beschikking valt eind maart in de bus
Wie in de gemeente Bronckhorst
woont of een bedrijf heeft moet
gemeentelijke belastingen betalen.
Dat is nodig omdat de gemeente veel
taken moet uitvoeren. Allerlei
voorzieningen in de gemeente zoals
onderhoud van wegen, plantsoenen,
riolering en sportaccommodaties
kosten geld. Voor een deel van dat
geld is de gemeente Bronckhorst
afhankelijk van de belastinginkomsten. Niemand vindt belasting
betalen leuk. Toch is het nodig om
ervoor te zorgen dat de gemeente
leefbaar blijft en haar taken kan
blijven uitvoeren. De gemeente
gebruikt daarvoor onder meer de
opbrengst van de gemeentelijke
belastingen. Door belasting te
betalen leveren alle inwoners en
bedrijven van Bronckhorst een
bijdrage aan de gemeente.

de waterschapsheffing.

Onroerende-zaakbelastingen
Dit is een belasting die wordt
geheven over alle onroerende zaken
(bijvoorbeeld een woonhuis of een
bedrijfspand), gelegen in de
gemeente Bronckhorst. De OZB
wordt geheven van degenen die op
1 januari eigenaar en/of gebruiker
zijn. De basis om de aanslag te
berekenen is de WOZ-waarde van de
onroerende zaak.

Vragen?
Hebt u vragen of wilt u iets meer
weten over de overige belastingensoorten die op het aanslagbiljet zijn
vermeld dan is de 'Belastinggids
2007' een nuttige vraagbaak.
Deze gids treft u aan bij het aan u
toegezonden aanslagbiljet. Hebt u
verder nog vragen of wilt u een
afspraak maken met één van de
medewerkers van de afdeling
Financiën en belastingen, dan kunt u
natuurlijk ook bellen, zie hiervoor de
telefoonnummers in de
'Belastinggids 2007'.

NB: Sinds 2006 is de OZB-gebruikersbelasting voor woningen
afgeschaft. De eigenarenbelasting
voor woningen blijft wel bestaan.

De belastingtarieven op een rij
(alle bedragen in euro's)

2006

2007

2,30
1,84

2,32
1,86

afvalstoffenheffing
éénpersoonshuishouden
meerpersoonshuishouden

195,00
261,00

199,80
267,60

rioolrecht gebruiker

239,00

240,96

onroerende-zaakbelastingen (OZB)
Tarief per 2.500,- van de WOZ-waarde
Eigenaar woning en niet-woning
Gebruiker niet-woning

Jaarlijks krijgen inwoners en
ondernemers te maken met
gemeentelijke belastingen.
Belastingen in allerlei soorten,
met uiteenlopende tarieven en
onder diverse benamingen.
De gemeente verstuurt elk jaar
een gecombineerd aanslagbiljet
gemeentelijke belastingen/WOZbeschikking. Op dit biljet kunnen
zowel WOZ-beschikkingen en
aanslagen gemeentelijke belastingen, zoals aanslagen onroerendezaakbelastingen (OZB), rioolrechten,
afvalstoffenheffing voorkomen. In
het kort volgt hieronder informatie
over de belangrijkste gemeentelijke
belastingen.

afval. De tarieven afvalstoffenheffing
zijn gebaseerd op 100% kostendekking. De gebruikers van de
gemeentelijke vuilophaaldienst
betalen gezamenlijk de kosten.
De gemeente verdient er niet aan.
Dit is wettelijk niet toegestaan.

afvalstoffenheffing
De gemeente heeft een ophaalverplichting voor het huishoudelijk
afval. Niet van belang is of er
daadwerkelijk huishoudelijk afval
wordt aangeboden. Met de
opbrengst van de afvalstoffenheffing
betaalt de gemeente het inzamelen
en verwerken van huishoudelijk

Voor het wekelijks ophalen en
verwerken van huisvuil betaalt ieder
huishouden in Bronckhorst een
afvalstoffenheffing. Bedrijven,
winkels e.d. betalen deze belasting
dus niet. Voor de afvalstoffenheffing
gelden verschillende tarieven.
Deze zijn afhankelijk van het aantal
personen dat in een huis woont. Er

Bronckhorst zoekt:

de gemeentelijke riolering.

Rond de zomer worden in
Bronckhorst voorlichtingsbijeenkomsten over composteren en
compostvaten aangeboden aan
inwoners van Bronckhorst.
Dit in het kader van gemeentelijke
’gratis compostvaten’-actie. Voor
het geven van deze voorlichtingsbijeenkomsten zijn wij op zoek
naar compostmeesters.

enthousiaste
compostmeesters (m/v)
Wij vragen:
• Affiniteit met composteren
• De bereidheid om zich via
bijscholing in het onderwerp
composteren te verdiepen
• Enthousiasme om anderen hier
meer over te leren
Wij bieden:
• Een vergoeding per
voorlichtingsbijeenkomst
• Gratis cursus en lesmateriaal
• Gratis compostvat

Belangstelling:
Wilt u zich inzetten voor het verminderen van de afvalproductie en
anderen daarbij op weg helpen?
Bent u een aantal avonden en
eventueel in het weekend rond
de zomer van 2007 beschikbaar?
Neem dan voor meer informatie
uiterlijk 6 april contact op met
Erik Mol van de gemeente
Bronckhorst, tel. (0575) 75 03 13,
e-mail: e.mol@bronckhorst.nl

zijn tarieven voor een éénpersoonshuishouden en meerpersoonshuishoudens. Voor het te betalen bedrag
maakt het geen verschil of u veel,
weinig of zelfs helemaal geen afval
aan de straat zet. Alleen de grootte
van het huishouden is hierbij van
belang.
Rioolrecht gebruiker
De gemeente heeft tot taak een
rioolstelsel aan te leggen en goed te
onderhouden. De kosten hiervoor
mag de gemeente volledig doorberekenen aan de gebruiker van een
woning of bedrijf die een directe of
indirecte rioolaansluiting hebben op

Voor de heffing van OZB telt de
situatie op 1 januari van het
belastingjaar. Wie dán eigenaar of
gebruiker is van een pand, krijgt de
aanslag. Als u later in het jaar
verhuist of uw pand verkoopt, moet
u toch de gehele aanslag betalen.
Dit betekent ook dat als u in de loop
van het jaar een pand koopt of in
gebruik neemt, u pas voor het jaar
daarop een aanslag voor het pand
ontvangt.
Wet WOZ
De Wet WOZ schrijft de gemeente
voor dat zij periodiek nieuwe waarden vaststellen voor alle panden in
de gemeente. Tot 1 januari 2007 gold
die WOZ-waarde voor een periode
van twee jaar. Vanaf 2007 moet de
gemeente jaarlijks de WOZ waarde
opnieuw vaststellen.
De WOZ-waarde staat op het
aanslagbiljet, zowel voor woningen
als voor andere panden. De vastgestelde waarde is dit jaar naar de
waardepeildatum 1 januari 2005
vastgesteld. De WOZ-waarde wordt
gebruikt voor verschillende
belastingen, zoals onroerendezaakbelastingen, het eigenwoning
forfait in de inkomstenbelasting en

Verder kunt u informatie over de
belastingen en WOZ vinden op de
website van de gemeente Bronckhorst: www.bronckhorst.nl. Als u
een onderbouwing wilt van de
waardebepaling van uw pand, dan
kunt u ook via deze pagina een
taxatieverslag raadplegen en downloaden. Onder infobalie vindt u hier
een kopje Balie Belastingen WOZ
Bronckhorst. Hierop kunt u inloggen
met een combinatie van uw aanslagnummer en belastingbedrag.
Het raadplegen van de infobalie
voor de belastingaanslag /WOZbeschikking 2007 is vanaf 31 maart
2007 mogelijk.
Interessante internetpagina's
Ook kunt u via internet interessante
pagina's met belasting en WOZ
informatie bezoeken bijvoorbeeld:
• De Waarderingskamer in Den
Haag houdt toezicht op de
werkzaamheden die gemeenten
voor de Wet WOZ uitvoeren,
zie www.waarderingskamer.nl.
• Speciaal voor de Wet WOZ heeft
de Vereniging van Nederlandse
Gemeenten een internetpagina
ontwikkeld, te raadplegen via
www.wozinformatie.nl

Gemeente Bronckhorst feliciteert
Dorpsbelang Wichmond-Vierakker
De Ockhorstroute is het mooiste ommetje van Gelderland
De ommetjes prijsvraag 'Creëer
een belevenis, win je eigen
ommetje' van Landschapsbeheer
Nederland heeft in onze eigen
gemeente een winnaar opgeleverd!
Vertegenwoordigers van het
Dorpsbelang Wichmond-Vierakker
ontvingen in het dorpshuis Voorst
de prijs van € 10.000,- uit handen
van voorzitter Jan Terlouw. De
deskundige jury is tot de conclusie
gekomen dat de Ockhorstroute het
mooiste ommetje van Gelderland is.
Het college van de gemeente
Bronckhorst is het daar roerend
mee eens en feliciteert Dorpsbelang Wichmond-Vierakker van
harte met de behaalde prijs!
Elders in Contact leest u het
uitgebreide bericht.

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

Vacature leden klankbordgroep groenstructuurplan

Ja, ik wil........
trouwen in Bronckhorst!

Openbaar groen, wat gaan we daar aan doen?
Een groenstructuurplan brengt het huidige groen
naar wijze van inrichting en beheer in beeld. Het
plan legt de structuur en de gewenste kwaliteit voor
het groen vast. Het plan dient als richtlijn voor politieke besluitvorming en geeft een aanzet voor het
toekomstig beheer van het openbaar groen
In de gemeente Bronckhorst neemt het openbaar
groen een belangrijke plaats in. Vindt u het ook belangrijk dat er openbaar groen in onze gemeente is
en heeft u een mening over het onderhoud? Geef u
dan op als lid van de klankbordgroep voor het opstellen van een groenstructuurplan voor de gemeente
Bronckhorst! Wij zoeken inwoners van de gemeente
Bronckhorst die zich betrokken voelen bij het openbaar groen, die graag willen meedenken én praten
over de toekomst hiervan. Het opstellen van het plan
vergt ongeveer een half jaar. De klankbordgroep
komt in die periode 3 tot 4 keer bij elkaar.

Burgemeester en wethouders vinden het erg belangrijk u, de gebruikers van het openbaar groen, te betrekken bij dit plan. Om vanaf de start van het opstellen van het plan van deze betrokkenheid verzekerd te
zijn zoeken wij enthousiaste:

Leden klankbordgroep
groenstructuurplan
gemeente Bronckhorst
Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met de
heer M. Niessink van de afdeling Openbare werken,
tel. (0575) 75 03 30. Aanmelden kan tot 16 april 2007
via mail: m.niessink@bronckhorst.nl of schriftelijk
via het postadres van de gemeente. Wij stellen een
(korte) cv bij uw aanmelding op prijs.

Mogelijk op unieke locaties:
• Kasteel Keppel in Laag-Keppel
• Heem- en siertuin Aldenhave Zelhem
• Kapel in Bronkhorst
• Gemeentehuis Hengelo Gld.
• Kasteel Vorden in Vorden
• Huize Baak in Baak

Uit de raad
Raadsvergadering
Op 22 maart jl. vergaderde de
gemeenteraad in de raadszaal van
het gemeentehuis. De vergadering
werd bijgewoond door veel publiek,
waaronder 15 VIP-gasten. Zij
kregen voor aanvang van de
vergadering van enkele raadsleden
een uitgebreide uitleg over de raad,
het raadswerk en de komende
vergadering. De vergadering startte
met een inspreker die met een
presentatie aandacht vroeg voor de
bouw van een groot appartementencomplex langs de Baakse Beek
in Vorden. De voorzitter zegde toe
er in een volgende commissie nog
eens over van gedachten te wisselen met de raad. Een aantal raadsfracties maakte daarbij wel de
kanttekening dat dit niet betekent
dat zij op voorhand op genomen
besluiten terugkomen. Een volgende inspreker vroeg aandacht voor
een vraag voor woningbouw in de
Schoolstraat Hengelo Gld. Dit verzoek loopt al sinds 2002. De raad
vroeg het college de zaak af te
handelen en eventuele verwach-

tingen die gewekt zijn door het
vorige college van Hengelo Gld. te
betrekken bij het antwoord aan de
verzoeker.

Tijdens de raadsvergadering is
verder onder andere gesproken
over de volgende onderwerpen:
• Integraal Huisvestingsplan
onderwijs
De raad sprak haar waardering
uit voor de wijze waarop dit plan
is opgepakt. In goed overleg met
de tien schoolbesturen in onze
gemeente is dit plan opgesteld.
Alle schoolbesturen hebben
unaniem ingestemd met de
voorstellen. Met dit plan is de

huisvesting van de scholen in
onze gemeente de komende jaren
gegarandeerd.
• Krediet jaarplan 2007 integraal
Huisvestigingsplan onderwijs
De raad stemde unaniem in met
dit punt
• Toeslagenverordening Wet
werk en bijstand 2007
De raad stemde unaniem in met
dit punt. Het beoogde effect van
deze verordening is dat bepaalde
probleemsituaties in de uitvoering voorkomen kunnen worden,
• Reactie college op evaluatie
raadsprogramma
Door een aantal raadsfracties
waren er drie moties ingediend.
1. Deze motie van het CDA en
Groen Links ging over de
woningbouw in Bronckhorst.
Deze fracties spraken uit dat zij
wensen dat het college bij het
verdelen van de woningen over
alle kernen voor een evenwichtige verdeling zorgt. Ook willen
zij graag maatwerk voor
compensatie bij bedrijfsbeëindiging, zodat niet dwingend

voorgeschreven wordt dat
minimaal twee wooneenheden
in het buitengebied teruggebouwd moeten worden, omdat
dit anders ten koste gaat van
woningbouw in de kleine
kernen. Met de andere fracties
werd afgesproken in een
commissievergadering nog
eens uitgebreid op dit
onderwerp in te gaan.
2. Deze motie van het CDA en
Groen Links ging over het
accommodatiebeleid. De vraag
aan het college was om in de
perspectiefnota aan te geven
wat de financiële gevolgen zijn
voor verenigingen in relatie tot
de subsidieverordening. De
wethouder gaf een uitgebreide
uitleg, waardoor de zorg van de
fracties werd weggenomen. De
fracties van de PvdA, D66 en
VVD spraken uit voldoende
vertrouwen in het college te
hebben om knelpunten bij
verenigingen te voorkomen.
Hierna trokken de fracties van
het CDA en Groen Links de

motie in.
3. De laatste motie was van Groen
Links, het CDA en de PvdA.
In deze motie wordt uitgesproken dat de drie fracties het
wenselijk vinden dat in de
perspectiefnota 2008 wordt
aangegeven met welke
personele, materiële en
financiële middelen versterking
van het cultuurhistorisch beleid
mogelijk is. Dit moet op zodanige wijze gebeuren dat de raad
een heldere afweging, ook in
relatie tot andere beleidsonderwerpen, kan maken. De VVD
en D66 ondersteunden deze
motie niet. De motie werd
desondanks, doordat deze een
meerderheid in instemming in
de raad vond, aangenomen.
Voor alle informatie over de onderwerpen die besproken zijn tijdens
de vergadering verwijzen wij u naar
de website van de gemeente (onder
gemeente/raad en commissies).
De eerstvolgende gemeenteraadsvergadering is op 26 april 2007.

Openbare bekendmakingen
Als u vragen heeft over een plan of vergunning dan raden wij u aan van te voren telefonisch een
afspraak te maken bij de betreffende afdeling. Het kan zijn dat voor de beantwoording van uw
vraag archiefgegevens nodig zijn, die niet direct voorhanden zijn. Als u op afspraak komt (bijvoorbeeld een dag later), zorgen wij ervoor alle gegevens bij de hand te hebben.

Aanvragen
Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
• Bronkhorst, tijdelijke verkeersmaatregel op de Molenstraat ter hoogte van nr.1, in verband
met plaatsen bouwmaterialen, 1 april t/m 21 juli 2007, bouwbedrijf Lettink
• Drempt, Hummelo, Laag-Keppel, plaatsen tijdelijke reclameaanduidingen, 15 april t/m 20 mei
2007, voetbalvereniging HC '03
• Drempt/Hummelo, tijdelijke reclame, vanaf heden t/m 1 juni 2007, Allez 4 kidz
• Halle, rondom zaal Nijhof, school- en volksfeest met toneelavond, vogelschieten, lunapark
en optocht, 4 t/m 7 juli 2007; afsluiten van 1 rijbaan van de Dorpsstraat, tussen de kruising
Kerkstraat/Fortstraat en het perceel met huisnr. 1 èn afsluiten parkeerplaats bij zaal Nijhof,
2 t/m 8 juli 2007, stichting School en Volksfeest Halle
• Hengelo Gld., café D'n Draejer, aanwezigheidsvergunning voor één kansspelautomaat,
1 januari t/m 31 december 2007, E.A.M. de Gier
• Hengelo Gld., internationale wegraces op de Varsselring, 5 en 6 mei 2007 van 08.00 tot 19.00
uur en live-muziek op 5 mei in de feesttent van 19.00 tot 01.00 uur èn diverse verkeersmaatregelen; plaatsen twee reclameborden, 5 april t/m 7 mei 2007, Hamové
• Hoog-Kepel, Burg. van Panhuysbrink, Burg. Vrijlandweg en Monumentenweg, kunst-, antiek
en rommelmarkt, 17 mei 2007 van 09.00 tot 16.00 uur, ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet, 17 mei 2007 van 08.00 tot 18.00 uur, diverse verkeersmaatregelen, 17 mei 2007, voetbalvereniging HC '03
• Hummelo, erf 'Wapen van Heeckeren' rommelmarkt 9 april 2007 van 10.00 tot 17.00 uur,
G.E.J. Oosterink
• Keijenborg, aanvraag drank- en horecavergunning voor de inrichting Pastoor Thuisstraat 21,
(kantine s.v. Keijenburgse Boys).
• Keijenborg, afsluiten Past.Thuisstraat tussen de Kerkstraat en de Koldeweiweg, 30 april 2007,
Booltinksplein, zeskamp en kinderspelen, 30 april 2007 van 07.00 tot 15.00 uur, oranjecomité
Keijenborg
• Kranenburg, aanvraag drank- en horecavergunning voor de inrichting Ruurloseweg 64
(wok/grill restaurant Papa Beer)
• Steenderen, J.F. Oltmansstraat, concours hippique, ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet

30 juni en 1 juli 2007 van 07.00 tot 22.00 uur, paardensportvereniging De Zevensteen
• Steenderen, Toldijk en Baak, plaatsen tijdelijke reclameaanduidingen, 1 juni t/m 2 juli 2007,
paardensportvereniging De Zevensteen
• Toldijk, Wolfsstraat, ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet, 27 april van 18.00 tot 01.00 uur,
28 april van 07.00 tot 01.00 uur en 29 april 2007 van 07.00 tot 20.00 uur, Power Evenementen
• Vorden en omgeving, tocht met authentieke rijtuigen, 12 augustus 2007 van 09.30 tot 16.00 uur,
afsluiten gedeelte Schuttestraat en parkeerverbod op gedeelte Schuttestraat, Horsterkamp en
Ruurloseweg, 12 augustus 2007 van 08.00 tot 17.00 uur, In de Reep'n Vorden e.o.
• Vorden, afsluiten Het Elshof vanaf huisnrs. 1 t/m 15 i.v.m. buurtfeest, 16 juni vanaf 10.00 uur
t/m 17 juni 2007 12.00 uur, buurt 'Het Elshof'
• Vorden, camping De Goldberg, jaarlijks buurtfeest met vogelschieten, 21 april 2007 van 13.00
tot 24.00 uur, buurtvereniging De Veldwijk
• Zelhem, afsluiten gedeelte Groen van Prinsterenstraat, tussen de Slotemaker de Brulnestraat
en de Talmastraat, 17 april 2007 van 08.00 tot 16.00 uur, OBS Jan Ligthart
• Zelhem, ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet, 25 t/m 28 mei 2007 tijdens de Achterhoekse Paardedagen, Qulty catering
• Zelhem, Oosterwijkweg, tijdelijke gebruiksvergunning feestpaviljoen, 24 t/m 28 mei 2007,
Achterhoekse Paardedagen
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 handhaving.

Bouwvergunningen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Halle, Oude Maatje 4a, bouw berging/stallingsruimte
Hengelo Gld., Hummeloseweg 19a, verbouw garage/berging
Hengelo Gld., Leliestraat 11, verbouw veranda
Hengelo Gld., Vordenseweg 23, gedeeltelijk veranderen woning
Hengelo Gld., Vordenseweg 84, vergroten bedrijfsruimte
Hengelo Gld., Waarleskamp 25, vergroten woning
Hengelo Gld., Zelhemseweg 20-22, bouwen kantoorruimte
Hummelo, Dorpsstraat 17, verbouw woning
Keijenborg, Koepelweg 9, bouw garage en serre
Keijenborg, Wiendelsweg 2, bouwen schuur/garage
Rha, Prinsenmaatweg 3, bouwen opslagruimte
Steenderen, Emmerweg 12, bouwen werktuigenberging
Toldijk, Schiphorsterstraat 3, verbouw boerderij

Openbare bekendmakingen - vervolg

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vorden, Beatrixlaan 2, vergroten woning
Vorden, Kapelweg 10, vergroten woning
Vorden, Van Lennepweg 4, verbouwen woning
Vorden, Nieuwstad 65, vergroten woning
Vorden, Reeoordweg 2a, tijdelijk plaatsen kantoorunit
Zelhem, Bergstraat 40, vergroten woning
Zelhem, de Breide 7, bouw berging
Zelhem, Dr. Grashuisstraat ong., veranderen 18 appartementen
Zelhem, Orchideestraat 23, gedeeltelijk vergroten entree woning
Zelhem, Slotemaker de Brulnestraat 4, bouwen carport

Monumentenwet 1988
Ontwerpbesluit (art. 14a Mon.wet en afd. 3.4 Awb)
Bij de afdeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling in het gemeentekantoor ligt vanaf
29 maart t/m 9 mei 2007 tijdens de openingstijden het volgende ontwerpbesluit ter inzage:
• Vorden, Almenseweg 60, historische buitenplaats 'Het Enzerinck' aanvraag monumentenvergunning voor het wijzigen van het interieur van de keuken en de 1e verdieping
Zienswijzen:
Gemotiveerde zienswijzen tegen het ontwerpbesluit kunnen zowel schriftelijk als mondeling
door een ieder worden gemaakt, gedurende de termijn van ter inzagelegging. Schriftelijke
zienswijzen moeten bij ons worden ingediend vóór 10 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 heren
W. Hagens of C. Hofs tel. (0575) 75 03 53/52.
Uitsluitend degenen die nu zienswijzen indienen of aantonen dat zij daartoe redelijkerwijs niet in
staat zijn geweest en kunnen worden aangemerkt als belanghebbenden kunnen later (ontvankelijk) beroep instellen tegen de definitieve beschikking.

Voorgenomen vrijstellingen

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

Artikel 17 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening

• Vorden, Van Lennepweg 4, voor het plaatsen en bewonen van een woonunit, geldend
bestemmingsplan 'Buitengebied 2005 Hengelo/Vorden'
• Hummelo, Rijksweg 103, voor het plaatsen en bewonen van een stacaravan, geldend
bestemmingsplan 'Buitengebied Hummelo en Keppel'

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

• Vorden, Mosselseweg 12, voor het verbouwen van een schuur tot kantoor, geldend
bestemmingsplan 'Buitengebied 2005 Hengelo/Vorden'

Artikel 19, lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening

• Zelhem, de Breide 7, vrijstelling om een berging te mogen bouwen, het betreft een vrijstelling
van de planvoorschriften van het geldende bestemminsplan 'Zelhem-Dorp 2002 incl.
herziening 2004'

De ontwerpbesluiten liggen vanaf 29 maart t/m 9 mei 2007 tijdens de openingstijden ter inzage in
het gemeentekantoor bij de afdeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling (artikel 17 en
artikel 19, lid 2 van de WRO) en op de afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving (artikel 19,
lid 3 van de WRO). 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 50.

Zienswijze indienen?
Een ieder kan gedurende de termijn van terinzagelegging zijn zienswijze op de ontwerpbesluiten
naar keuze schriftelijk (wat de voorkeur heeft) of mondeling naar voren brengen bij b en w.

Verleende vrijstellingen (niet in samenhang met bouwvergunning)
Vrijstelling artikel 17 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
Verzonden op 16 maart 2007:
• Toldijk, Kruisbrinkseweg 16, voor het plaatsen en bewonen van een stacaravan, geldend
bestemmingsplan 'Buitengebied 1993/2000'
Verzonden op 19 maart 2007:
• Toldijk, Schiphorsterstraat 3, voor het plaatsen en bewonen van een stacaravan, geldend
bestemmingsplan 'Buitengebied 1993'
Verzonden op 20 maart 2007:
• Steenderen, Hoge Wesselink/dr. A. Ariensstraat, voor een parkeerterrein (verlenging), geldend
bestemmingsplan 'Steenderdiek 1999-2005'
Mogelijkheden voor beroep
Tegen deze besluiten kan een belanghebbende die tijdig een zienswijze naar voren heeft
gebracht, alsmede een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij
geen zienswijze naar voren heeft gebracht, binnen 6 weken na de dag van bekendmaking van
deze besluiten aan aanvrager, schriftelijk beroep instellen bij de Arrondissementsrechtbank
Zutphen, sector bestuursrecht, Postbus 205, 7200 AE Zutphen. Hiervoor is griffierecht
verschuldigd.
De besluiten treden na bekendmaking in werking. Het beroepschrift heeft geen schorsende
werking. Als er naar uw mening spoedeisende belangen aanwezig zijn en u hebt een beroepschrift ingediend, kan om een voorlopige voorziening bij de voorzieningenrechter van de
Arrondissementsrechtbank Zutphen, sector bestuursrecht, Postbus 205, 7200 AE Zutphen,
worden verzocht. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.

Rijksmonumentenvergunning
Verzonden op 22 maart 2007:
• Hoog-Keppel, Dubbeltjesweg 20, historische buitenplaats 'De Ulenpas', voor de restauratie van
de hangbrug

Mogelijkheden voor beroep
Tegen dit besluit kan een belanghebbende die tijdig een zienswijze naar voren heeft gebracht,
alsmede een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij geen
zienswijze naar voren heeft gebracht, binnen 6 weken na de dag van bekendmaking van dit
besluit aan aanvrager, schriftelijk beroep instellen bij de Arrondissementsrechtbank Zutphen,
sector bestuursrecht, Postbus 205, 7200 AE Zutphen. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.
Het besluit treedt na bekendmaking in werking. Het beroepschrift heeft geen schorsende
werking. Als er naar uw mening spoedeisende belangen aanwezig zijn en u hebt een
beroepschrift ingediend, kan om een voorlopige voorziening bij de voorzieningenrechter van de
Arrondissementsrechtbank Zutphen, sector bestuursrecht, Postbus 205, 7200 AE Zutphen,
worden verzocht. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.

Verleende vergunningen
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
• Keijenborg/Zelhem, Akkermansstraat, autocrosswedstrijden, 22 april 2007 van 11.00 tot
18.00 uur, Halse Autocross Vereniging
• Steenderen, Burgemeester 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, 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, stichting Oranjecomité Steenderen
Verzonden op 21 maart 2007:
• Halle, zaal Nijhof, voorjaars-/koffieconcert, 22 april 2007 van 11.30 tot 14.30 uur en verloting
tijdens dit concert, Christelijke Muziekvereniging Euterpe
• Hengelo Gld., De Hietmaat, concours hippique en ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet,
10 juni 2007 van 08.00 tot 18.00 uur, De Bosruiters
• Hengelo Gld., sporthal De Kamp, voorjaarsconcert, 14 april 2007 van 20.00 uur tot 22.30 uur en
tijdelijke gebruiksvergunning voor voorjaarsconcert, Christelijke Muziekvereniging Crescendo
• Hummelo, kunstmarkt in het centrum op 22 april 2007 van 11.00 tot 17.00 uur, kunstwandelroute op landgoed Enghuizen van 5 april t/m 28 mei 2007, stichting Het Web
Verzonden op 22 maart 2007:
• Hummelo, café Wapen van Heeckeren, aanwezigheidsvergunning voor één kansspelautomaat
van 1 januari t/m 31 december 2007, G.E. Oosterink
• Vorden, café 't Proathuus, aanwezigheidsvergunning voor twee kansspelautomaten, 1 januari
t/m 31 december 2007, H.B. IJben
• Zelhem, collecteren van 24 juni t/m 7 juli 2007, het Nederlandse Rode Kruis

Lichte bouwvergunningen
Verzonden op 16 maart 2007:
• Halle, Dorpsstraat 47-49, vergroten dakkapel
• Laag-Keppel, Olmiuslaan 9-11, plaatsen dakkapel
• Toldijk, veranderen kozijnen in voor- en zijgevel
• Zelhem, Maurits Escherstraat 22, plaatsen dakkapel
Verzonden op 20 maart 2007:
• Hoog-Keppel, Rijksweg 56, bouwen veranda, verleend met vrijstelling op grond van artikel 19,
lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening en met toepassing van artikel 50, lid 1 van de
Woningwet/doorbreken aanhoudingsplicht Reconstructieplan Achterhoek en Liemers
• Hummelo, Keppelseweg 16, bouwen kapschuur
Verzonden op 21 maart 2007:
• Keijenborg, Hengelosestraat 2, vergroten woning
• Vorden, Almenseweg 11, bouwen garage

Reguliere bouwvergunningen
Verzonden op 20 maart 2007:
• Hengelo Gld., Wichmondseweg 23, bouwen schuur
• Laag-Keppel, Olmiuslaan 14, uitbreiden woning
• Zelhem, Handelsweg 11, verbouwen bedrijfspand, verleend met vrijstelling op grond van
artikel 19, lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
Verzonden op 21 maart 2007:
• Olburgen, Olburgseweg 8a, bouwen schuur, verleend met vrijstelling op grond van artikel 15
van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Zelhem, Stationsstraat 36-38, verbouwen winkel/woning, verleend met vrijstelling op grond
van artikel 19, lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening

Sloopvergunningen
Verzonden op 21 maart 2007:
• Drempt, Zomerweg 44, geheel slopen woning met 4 schuren, komt asbesthoudend afval vrij
• Laag-Keppel, Jan de Jagerlaan 5, geheel slopen woning en carport, komt asbesthoudend afval
vrij
Verzonden op 23 maart 2007:
• Hummelo, Groeneweg 11, geheel slopen 3 varkensschuren, komt asbesthoudend afval vrij

Kapvergunningen
Verzonden op 20 maart 2007:
• Halle, Heurneweg 5 en 7, vellen van diverse wilgen en berken. Herplant verplicht: 15 wilgen
• Keijenborg, Kerkstraat 11, vellen van twee notenbomen en drie berken. Herplant verplicht:
twee inlandse eiken of beuken
• Steenderen, Burg. Heersinkstraat 12, vellen van vier prunussen. Geen herplantplicht
• Vorden, Leemgoor 24, vellen van twee bolesdoorns. Geen herplantplicht
• Zelhem, Bocholtseweg 1, vellen van 25 Amerikaanse eiken. Herplant verplicht: 15 are inheems
bosplantsoen
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• Zelhem, Schooltinkweg 5, vellen van drie berken. Herplant verplicht: één beuk of inlandse eik
Verzonden op 21 maart 2007:
• Steenderen, Sportcomplex 't Hooge Wesselink, vellen van twee esdoorns. Geen herplantplicht

Drank en Horecawet

Verzonden op 22 maart 2007:
• Vierakker, aan dhr. M. Bakker, mevr. A.M.L. Ebbinkhuijsen en mevr. M.M. Ebbinkhuijsen
vergunning verleend voor het uitoefenen van een horecabedrijf in de inrichting Vierakkersestraatweg 37

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

Verzonden op 27 maart 2007 voor:
• Drempt, Zomerweg 47, voor verbranding nabij dit perceel
• Halle, Nicolaasweg 10, voor verbranding nabij dit perceel
• Halle, Oude Maatje 7, voor verbranding nabij dit perceel
• Hengelo Gld., Kieftendorp 10, voor verbranding nabij dit perceel
• Hengelo Gld., Koningsweg 4, voor verbranding nabij dit perceel
• Vorden, Vosterweg 3, voor verbranding nabij dit perceel
• Zelhem, Aaltenseweg 7a, voor verbranding nabij dit perceel
• Zelhem, Nijmansedijk 16, voor verbranding nabij de Nijmansedijk (paasvuur)

Tijdelijke verkeersmaatregelen

• Hummelo, ten behoeve van stichting Kunstenaarsnetwerk Het Web, geldt van 21 april 19.00
uur t/m 22 april 2007 18.00 uur op het parkeerterrein op de hoek Dorpsstraat/van Heeckerenweg een parkeerverbod

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.

Wegenverkeerswet
Besluit verkeersmaatregelen Stationsplein in Zelhem
De verkeerssituatie aan het Stationsplein in Zelhem is niet optimaal. Met regelmaat doen zich
gevaarlijke situaties voor waarbij kinderen vanuit het zwembad en de Brink betrokken zijn.
B en w zijn van mening dat de situatie verbeterd moet worden en hebben daarom ingestemd met
de volgende maatregelen:
• het instellen van een verbod om stil te staan aan beide zijden van het Stationsplein
• het fysiek scheiden van de rijbaan en de loopstrook door het (bij) plaatsen van palen met
daartussen ter hoogte van de ingangen van de gebouwen een ketting
• het aanbrengen van een oversteekvoorziening tussen de parkeerplaats en de ingang van het
zwembad
• het aanpassen van de hellingbaan tussen het Stationsplein en de parkeerplaats waardoor het
voor rolstoelgebruikers en mensen met kinderwagens makkelijker wordt van de parkeerplaats
naar het zwembad of het cultureel centrum te komen
Dit besluit ligt vanaf 28 maart t/m 9 mei 2007 ter inzage bij de balie van Ruimtelijke en economische ontwikkeling.
Mogelijkheden tot beroep
Tegen dit besluit kunt u of kan een rechtstreeks belanghebbende binnen zes weken na de dag
van bekendmaking van dit besluit, beroep instellen bij de Rechtbank Zutphen,
Sector bestuursrecht, Postbus 205, 7200 AE Zutphen.
Het beroepschrift dient het volgende te bevatten: uw naam en adres, de datum, een omschrijving
van het besluit waartegen u in beroep gaat, de redenen waarom u in beroep gaat en uw handtekening. Bij het beroepschrift dient u een kopie van de beschikking te voegen. Voor het indienen
van een beroepschrift bent u griffierecht verschuldigd. Als de rechter u gelijk geeft, dan krijgt
u het griffierecht van de gemeente terug.

Het goedkeuringsbesluit en het wijzigingsplan liggen van 29 maart t/m 9 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.
Een belanghebbende 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 beroep instellen tegen het
besluit van Gedeputeerde Staten 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.

Wet milieubeheer
Melding (art. 8.19 Wm)
Bij de afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving in het gemeentekantoor ligt tijdens de
openingstijden gedurende zes weken na verzending ter inzage de verklaring tot acceptatie van
een melding op grond van artikel 8.19, lid 2, onder b van de Wet milieubeheer van:
• Hengelo Gld., Schapendijk 6, voor het bouwen en vergroten van de werkplaats en opslagruimte
en het herplaatsen van machines binnen de werkplaats
Deze verklaring is op 27 maart 20007 verzonden.
De wijzigingen zijn niet in overeenstemming met de voor de inrichting verleende vergunning of de
daaraan verbonden beperkingen en voorschriften. Deze leiden evenwel niet tot andere of grotere
nadelige gevolgen voor het milieu, die de inrichting ingevolge de vergunning en de daaraan
verbonden beperkingen en voorschriften mag veroorzaken. De veranderingen leiden niet tot een
andere inrichting dan waarvoor vergunning is verleend en geven geen aanleiding tot toepassing
van de artikelen 8.22, 8.23 of 8.25 van de Wet milieubeheer.
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het
college van burgemeester en wethouders van Bronckhorst. De termijn van zes weken begint de
dag na de verzending van dit besluit. Bezwaarschriften worden voorgelegd aan de Commissie
van advies voor bezwaarschriften van de gemeente Bronckhorst. Een bezwaarschrift heeft geen
schorsende werking. Om de inwerkingtreding van het besluit en de gevolgen daarvan op te
schorten kan om een voorlopige voorziening worden verzocht.
Gelijk met het indienen van een bezwaarschrift kunt u bij de Voorzitter van de Afdeling
Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage verzoeken
om een voorlopige voorziening.

Meldingen art. 8.41, lid 4 Wm
Bij de afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving in het gemeentekantoor liggen vanaf
29 maart t/m 9 mei 2007 tijdens de openingstijden de volgende meldingen op grond van artikel
8.41 Wet milieubeheer ter inzage:
• Baak, Walterslagweg 4, voor het uitbreiden en wijzigen van de inrichting in de zin van de Wet
milieubeheer waarop het Besluit Landbouw milieubeheer van toepassing is. Op basis van de
ingediende melding is er in de inrichting sprake van een melkrundveehouderij
• Hengelo Gld., De Dunsborg 6, voor het van toepassing worden van het Besluit Landbouw
milieubeheer op een reeds aanwezige inrichting in de zin van de Wet milieubeheer. Op basis
van de ingediende melding is er in de inrichting sprake van een melkrundveehouderij
• Hengelo Gld., de Olde Kaste 1, voor het van toepassing worden van het Besluit Voorzieningen
en installaties milieubeheer op een reeds aanwezige inrichting in de zin van de Wet milieubeheer. Op basis van de ingediende melding is er in de inrichting sprake van waterwinning
• Hummelo, Torenallee 6, voor het veranderen van de inrichting in de zin van de Wet milieubeheer waarop het Besluit Horeca-, Sport- en Recreatieinrichtingen milieubeheer van
toepassing is. Op basis van de ingediende melding is er in de inrichting sprake van een opvang
en verzorging van dak- en thuislozen
• Toldijk, Reigersvoortseweg 24, voor het oprichten van een propaantank bij de inrichting in de
zin van de Wet milieubeheer waarop het Besluit Voorzieningen en installaties milieubeheer van
toepassing is. Op basis van de ingediende melding is er in de inrichting sprake van een woonhuis
• Vorden, Dienstenweg 23, voor het oprichten van een inrichting in de zin van de Wet milieubeheer waarop het Besluit inrichtingen voor motorvoertuigen milieubeheer van toepassing is.
Op basis van de ingediende melding is er in de inrichting sprake van repareren, onderhouden
en verkopen van automobielen
• Vorden, het Hoge 3a, voor het van toepassing worden van het Besluit detailhandel- en
ambachtsbedrijven milieubeheer op een reeds aanwezige inrichting in de zin van de Wet
milieubeheer. Op basis van de ingediende melding is er in de inrichting sprake van een
werkplaats en opslagruimte
Dit houdt in dat deze inrichtingen in de zin van de Wet milieubeheer niet onder de vergunningplicht van de Wet milieubeheer vallen. Wel moeten zij voldoen aan de algemene voorschriften,
die aan bovengenoemde besluiten zijn verbonden.

Besluiten (art. 8.1/8.4 Wm en art. 3:28 Awb)
Het besluit treedt in werking nadat het bekendgemaakt is aan de aanvrager. U kunt van mening
zijn dat dit voor u onaanvaardbare gevolgen heeft en u gaat in beroep. Toch mag bijvoorbeeld
iemand die een vergunning krijgt, direct gebruik maken van dat besluit. Daarom kunt u tegelijk,
maar ook later in de beroepsprocedure, de voorzieningenrechter vragen om de werking van het
besluit uit te stellen of een andere voorlopige voorziening te treffen totdat op uw beroepschrift
is beslist. U schrijft een brief naar de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zutphen, Sector
bestuursrecht, Postbus 205, 7200 AE Zutphen. Voor een verzoek om een voorlopige voorziening
bent u griffierecht verschuldigd. Als de rechter u gelijk geeft dan krijgt u het griffierecht van de
gemeente terug.

Bestemmingsplannen
Goedkeuring wijzigingsplan 'Jaaltinkweg 4 in Zelhem'
Gedeputeerde Staten van Gelderland hebben op 8 maart 2007 het wijzigingsplan 'Jaaltinkweg 4
in Zelhem' goedgekeurd. Het plan heeft betrekking op het wijzigen en vergroten van een
agrarisch bouwperceel op het perceel Jaaltinkweg 4 in Zelhem.

Bij de afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving in het gemeentekantoor liggen van
29 maart t/m 9 mei 2007 tijdens de openingstijden de volgende besluiten ter inzage:
• Hengelo Gld., Molenenk 2, een nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning voor een
benzine- diesel en LPG-tankstation, shop en wasserette
• Vorden, Hamelandweg ong., een veranderingsvergunning voor een politie-hondendressuurclub
De strekking van de besluiten luidt:
Voor zover rekening valt te houden met toekomstige ontwikkelingen van de milieubelasting van
de inrichtingen zelf en ontwikkelingen in de directe omgeving, zijn de vergunningen verleend
onder de voor dat soort inrichtingen gebruikelijke voorschriften in het belang van de bescherming van het milieu.
• Het besluit voor Molenenk 2 is niet gewijzigd ten opzichte van het ontwerpbesluit.
• Het besluit voor de Hamelandweg ong. is door ingekomen zienswijzen afwijkend van het
ontwerp vastgesteld.
Beroep tegen deze een van deze besluiten kan worden ingesteld door:
a.de betrokken adviseurs die over een van deze ontwerpbesluiten hebben geadviseerd
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b.belanghebbenden, die tegen een van deze ontwerpbesluiten tijdig zienswijzen hebben
ingebracht
c. degenen die zienswijzen hebben tegen de wijzigingen in het besluit ten opzichte van een het
eerdere ontwerpbesluit
d.enige belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest tijdig zienswijzen in te brengen
Het beroepschrift moet binnen zes weken na de datum van terinzagelegging worden ingediend
bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA
's-Gravenhage en wel vóór 10 mei 2007.

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

Ontheffingcriteria Wichmondseweg en
parallelweg Rondweg Hengelo Gld.
B en w hebben op 6 maart 2007 ontheffingcriteria voor motorvoertuigen vastgesteld, die gebruik
willen gaan maken van de Wichmondseweg en de parallelweg van de Rondweg in Hengelo Gld.
Deze ontheffingcriteria treden de dag na bekendmaking in werking.
De ontheffingcriteria liggen gedurende vier weken vanaf de dag van bekendmaking ter inzage in
het gemeentekantoor, bij de afdeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling en zijn tegen
betaling van kosten verkrijgbaar.

Inspraak toezichtprotocol bouwen en wonen
B en w hebben op 6 februari jl. het Toezichtprotocol bouwen en wonen in concept vastgesteld.
Het Toezichtprotocol beschrijft op een heldere wijze wat een toezichthouder moet controleren op
de bouw. Hiervoor worden objectieve criteria gegeven en de resultaten van de controle worden
traceerbaar vastgelegd.
Op grond van de inspraakverordening van de gemeente Bronckhorst liggen de stukken tijdens
de openingstijden ter inzage in het gemeentekantoor, afdeling Veiligheid, vergunningen en
handhaving, vanaf 28 maart t/m 9 mei 2007. Een ieder kan gedurende die periode zijn of haar
mening over dit beleid geven. Dit kan zowel mondeling als schriftelijk.
Voor meer informatie kunt u bellen met Richard van het Reve, afdeling Veiligheid, vergunningen
en handhaving, tel. (0575) 75 03 17.

Inspraak beheerplan algemene begraafplaatsen
Bronckhorst
B en w hebben op 20 maart jl. het
beheerplan begraafplaatsen
Bronckhorst in concept vastgesteld.
Met het beheerplan wil de gemeente,
vanuit een gezamelijke visie, het
gewenste beheer en onderhoud van de
algemene begraafplaatsen in
Bronckhorst vastleggen.
Op grond van de Inspraakverordening
van de gemeente Bronckhorst liggen
de stukken tijdens de openingstijden
ter inzage in het gemeentekantoor,
afdeling Openbare werken vanaf
28 maart t/m 25 april 2007. Een ieder
kan gedurende die periode zijn of haar
mening over dit beheerplan geven. Dit
kan zowel mondeling als schriftelijk.
Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met de afdeling Openbare
werken, tel. (0575) 75 02 50.

Ondermandaat
B en w maken bekend dat het afdelingshoofd van de afdeling Financiën en belastingen op
19 maart 2007 het ondermandaatbesluit van de afdeling Financiën en belastingen van 1 juni 2005
heeft ingetrokken en een nieuw ondermandaatbesluit voor de afdeling Financiën en belastingen
heeft vastgesteld. Met dit besluit heeft het afdelingshoofd een reeks aan hem gemandateerde
bevoegdheden ondergemandateerd aan de onder zijn verantwoordelijkheid werkzame functionarissen. Het ondermandaat besluit voor de afdeling Financiën en belastingen treedt in werking op
de dag na bekendmaking van dit besluit.
Het mandaatbesluit en het ondermandaatbesluit liggen voor een ieder kosteloos ter inzage bij de
afdeling Bestuurs en- managementondersteuning in het gemeentekantoor en zijn tegen betaling
van de kosten verkrijgbaar. Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen
met een van de medewerkers van de afdeling Bestuurs- en managementondersteuning.

Aan alle ondernemers in de gemeente Bronckhorst

2007 - 29 juli weer van start

In de maand juli van 2006 vond in
de Gelderse Achterhoek voor het
eerst de Achterhoek Spektakel Toer
plaats en wel in de plaatsen Groenlo, Ulft, Zelhem en Winterswijk.
Meer dan 20.000 mensen bezochten
dit rondtrekkend muziek -en
straattheaterfestival en iedereen
was enthousiast. Een dergelijk evenement bleek een aanwinst voor
het culturele leven in de Achterhoek en een vergelijking werd al
gauw getrokken met manifestaties
als Oerol, de Boulevard of de Parade.
De Kamer van Koophandel, de Provincie Gelderland, de deelnemende gemeenten en het daar gevestigde bedrijfsleven maakten de organisatie, als
Pilot, financieel mogelijk en de motivatie was gebaseerd op de volgende
drie punten:

- Profilering van de Gelderse Achterhoek als coherent geheel
- Verrijking en stimulering van het culturele leven in deze regio en daardoor
vergroting van de leefbaarheid
- Stimulering van het Verblijfs-en Dagtoerisme en daardoor een impulsverlening aan het economische leven
Bij de evaluaties bleek dat de gemeenten Oost Gelre, Oude IJsselstreek,
Bronckhorst en Winterswijk graag een
voortzetting wilden. Ondertussen hebben de gemeenten Lochem en Berkelland zich ook voor de Toer van 2007
aangemeld en treffen de gemeenten
Montferland, Zutphen en Aalten voorbereidingen om dit in 2008 te doen.
De Regio Achterhoek plaatste het project boven in de lijst van te ondersteunen projecten!
Duidelijk is, dat op verschillende niveaus de Achterhoek Spektakel Toer ge-

zien wordt als een opsteker van de regio. Duidelijk is het ook, dat een dergelijk festival zonder financiële steun
vanuit de overheden en het bedrijfsleven niet georganiseerd kan worden.
De kosten van een Toer met zes etappes komen op zo’n € 300.000,00. Om
een dergelijk bedrag bij elkaar te brengen, deed de gemeente Winterswijk
het volgende voorstel:

De Toeretappe in de gemeente Bronckhorst is dit jaar gepland op 29 juli. In
verband met de ook nu weer korte
voorbereidingsperiode en de reeds opgebouwde expertise zal ze weer plaats
vinden in Zelhem. Voor de volgende
edities zal overlegd worden over andere etappeplaatsen binnen de gemeente. Er wordt gestreefd naar een wisseling tussen de dorpen.

Iedere gemeente financiert voor 2007
50% van de kosten (€ 25.000,00) van
haar Toeretappe, onder voorwaarde
dat de andere 50% bij een gebracht
wordt uit sponsoring en eventueel andere bronnen. Om de ondersteuning
enig structureel karakter te geven zal
de gemeente voor de jaren 2008 en
2009 nog 40% resp. 30% in de kosten
bijdragen. De rest zou dan vanuit het
bedrijfsleven e.a. gefinancierd moeten
worden. In 2010 zal vervolgens de situatie opnieuw bekeken worden.

We vragen u als ondernemer in de gemeente Bronckhorst dit groots opgezette spektakel als sponsor te ondersteunen om zo uw medewerking te
verlenen aan de voortgang van de Achterhoek Spektakel Toer.
Wij nodigen u hierbij uit om woensdag, 4 april a.s. om 20.00 uur aanwezig
te zijn bij de informatiebijeenkomst
over de Toer in Ellen’s Restaurant, Burgemeester Rijpstrastraat 10 te Zelhem
(gemeente Bronckhorst).

Frans Miggelbrink en Hans Keuper zullen op hun eigen wijze tekst en uitleg
geven over dit spektakel. En dan zal
het zeker niet bij informatie alleen
blijven. Burgemeester Aalderink zal de
visie van de gemeente naar voren brengen en verder zult u worden geïnformeerd over de verschillende mogelijkheden tot sponsoring.

Met vriendelijke groeten, namens de
Stichting Achterhoek Spektakel,
Rita en Hans Keuper

Graag vernemen we of u die avond
aanwezig zult zijn en met hoeveel personen.

We verzoeken u vriendelijk ons dit te
laten weten via:
e-mailadres: dehulle@uwnet.nl

De organisatie is in handen van Gerrit-Jan van Enck en Jan Smits.

OMDAT WE U GEMIST HEBBEN!
LOTUS
KEUKENPAPIER
pak 6 rol
van 4.18 voor

NIEUW NIEUW NIEUW !!!

KIES
&
KOOK
99

2.

COMPLETE GEZINSMAALTIJD

VIENNETTA IJS
ALLE VARIANTEN

2.

2 doos à 650 ml
van 4.18 voor

pak 200 gram

van 4.98 voor

VOOR

99 CHABLIS

GEROOKTE
ZALMFILET

3.

69

8.

00

fles 0.75 liter
van 10.99 voor
ALBERT HEIJN
MOLENHOEK

6.

99

HENGELO (G)

RUNDERGEHAKT
kg voordeel verpakking

nu

DEZE WEEK!
5 AUTOZEGELS
BIJ ELK VERS
VLEESPRODUKT

BLOEMKOOL
stuk

1.

49

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

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

2.

99

nu
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N I E U W i n Vo r d e n :

''Jan Aartsen, Studio voor
organische objecten''

Nest met vier eieren: "Een kievit die écht zijn best heeft gedaan"

Pieter Vegter vindt eerste kievitsei

Open huis zaterdag 31 maart
Al maanden druk in touw; Jan Aartsen werkt aan de diverse ruimten
van Het Hoge 3. Zaterdag 31 maart 2007 staat in het teken van open
huis voor het bedrijvengedeelte. Die dag krijgt iedereen de gelegenheid om kennis te maken met zijn werk.
Jan Aartsen, voor velen bekent van
zijn bloembinderij te Zutphen. ''Alweer 11 jaar geleden is hij gestart
om freelance te werken, onder de
naam Organic Move, in binnen- en
buitenland. Nu doet zich de gelegenheid voor om werk te maken en
te laten zien in mijn nieuwe studio''.
Jan Aartsen zit inmiddels al meer
dan 40 jaar in het vak en borrelt nog
elke dag van ideeën. ''Een bloemenzaak wordt het niet ! Ik ben regelmatig op reis en binnen mijn huidige
werkzaamheden past een bloemenzaak niet meer. Het maken van organische objecten is een nieuwe uitdaging voor mij. In het verleden heb ik
vele arrangementen gemaakt voor

bedrijven en particulieren die iets
bijzonders willen hebben. Vaak kom
ik nog werken tegen van jaren terug. Jan Aartsen heeft vele indrukken opgedaan in diverse landen.
Hierdoor is nu de tijd rijp voor het
maken van andere objecten.
Vanwege zijn onregelmatige werk is
Jan Aartsen het beste telefonisch bereikbaar voor afspraken en bezoeken aan de studio.
NIEUWSGIERIG?
Iedereen is welkom op de Open
huis-dag. Zaterdag 31 maart van
10.00-16.00 uur, Het Hoge 3, 7251 XT
Vorden, tel. 0575-556217 of 0625486869.

Nieuw tenue voor
zaalvoetbalteam Leferink

Vinder Pieter Vegter (links) en wethouder André Baars bij het nest op het bouwland aan de Broekweg in Hengelo.
Pieter Vegter uit Steenderen heeft het eerste kievitsei in de gemeente
Bronckhorst gevonden. Vegter, contactpersoon van de Vrijwillige Weidevogelbescherming Bronckhorst, vond het nest met vier eieren op dinsdag
20 maart ‘s morgens om elf uur aan de Broekweg in Hengelo. Een dag later nam wethouder André Baars het eerste ei symbolisch in ‘ontvangst’.

Het zaalvoetbalteam Leferink is voor de derde keer achtereen in een
nieuw tenue gestoken door zijn sponsor "Kermex en Bierkaai".

De sponsor, uitbater Patrick Leferink
van "de Bierkaai" in Baak, werd terecht
in het zonnetje gezet met een mooie
bos bloemen.

Al zolang sporthal De Lankhorst bestaat, heeft dit team met slechts enkele wisselingen van spelers meestal op
de maandagavond de kleuren van de
sponsor verdedigd.
Dit gebeurt nu al 22 jaar in een spor-

tieve onderlinge competitie, waar
geen scheidsrechters aan te pas komen.
Met deze prachtige rode outfit zal uiteraard weer menig wedstrijd worden
gewonnen.
Tevens stelt de sponsor "Kermex en
Bierkaai" een nieuw reclamebord in
sporthal "De Lankhorst" ter beschikking.

Nederland vindt lokaal
nieuws net zo belangrijk
als nationaal nieuws

Pieter Vegter kwam bij toeval in het
buitengebied waar het nest werd gevonden. Hij had een ritje naar Zelhem.
Als vogelliefhebber lette hij onderweg
op de grutto’s of die al terug waren en
wat de kieviten deden. Bij de Broekweg keek Vegter over de akkers en zag
zo’n twaalf kieviten ‘dartelen’. “Het
zag er heel levendig uit. Automatisch
pak je dan de verrekijker om te observeren. Vaak vergis je je en denk je dat
de kievit zit, maar dan staat hij in een
holletje. Maar deze keer was het raak”,
vertelt hij enthousiast. “Ik zag er een
zitten in een soort boothouding. Dat
moest haast een nest zijn”.
Toen Vegter ‘s morgens zijn ontdekking deed, kon hij niet het land op.
“Het was behoorlijk drassig en ik had
niet het goede schoeisel aan”. ‘s Middags is hij terug gegaan en heeft hij er
een markeerpaaltje bij gezet.
Pieter Vegter loopt samen met André
Baars, de vervanger van burgemeester
Aalderink en de pers het land op. Aangekomen bij het nestje wordt met bewondering gesproken over het legsel.
Vegter: “Een viertje, een prachtig nestje! Vier kleine eitjes met de kleine
punten tegen elkaar aan. Het is een
mooi nestje met een mooie ondergrond. Een kievit die écht zijn best
heeft gedaan”.
Volgens weidevogelkenner Vegter, komen in dit gebied behoorlijk veel kie-

viten voor. “Maar wel op hetzelfde terrein. Het is een soort kolonievorming
waardoor die nesten ook beschermd
zijn. Komt er een keer een kraai over,
dan gaat ook de hele ‘luchtmacht’ de
lucht in en heeft de kraai geen kans“.
Vorig jaar werd het eerste ei eind
maart gevonden in een weiland aan
de Kieftendorp in buurtschap Varssel.
“Daar heb je veel meer last van predatie (roof red.)”.
Vegter weet niet of het seizoen nu eerder is begonnen dan vorig jaar. Toen
lag er één eitje in het nest. “We zitten
nu aan de hele andere kant van Hengelo. Dit is een volledig nest met vier
eitjes en het nest ligt er al even. We
hadden dit nest ook zes dagen eerder
kunnen vinden”.
Bij het gevonden nest wordt een markeerstokje geplaatst. Daarmee kan het
team van de Vrijwillige Weidevogelbescherming Bronckhorst het nest gemakkelijker terug vinden. Ook voor de
boeren is dat belangrijk. Ze weten dan,
dat daar een nest is en houden bij het
ploegen en bewerken van het land
daar rekening mee. Pieter Vegter is blij
dat de boeren meewerken om de
stand van weidevogels op peil te houden. “Op alle terreinen waar we nesten vinden, hebben we een goede samenwerking met de boeren. Op dat
punt hebben we geen enkel probleem”, zegt hij tevreden.

Dat de gemarkeerde nesten een ideale
prooi is voor roofvogels, verwijst Vegter naar het land van fabeltjes. “Het
kan natuurlijk best wel eens gebeuren, als je op een klein gebied markeert en alles is gemaaid behalve het
gebied waar een grutto-nest ligt, dan
kun je erop rekenen dat binnen de
kortste keren een kraai erop af komt
die het nest plundert”, geeft hij als
voorbeeld.

Wethouder André Baars die vorig jaar
ook het eerste kievitsei symbolisch in
‘ontvangst’ nam, vindt het een goede
zaak dat de mooie gevlekte eitjes in
het nest blijven liggen. “We gaan ze
niet meer rapen”, zegt hij overtuigend. Vroeger trok Baars met vrienden
er wel op uit om eieren te zoeken. “En
ze smaakten ook heerlijk, maar nu is
het belang van de weidevogelstand
veel groter dan de smaak van het kievitseitjes. Nu laten we ze liggen en hopen dat ze uitkomen en het vier
mooie kievitjes geeft”.

Wethouder Baars, woonachtig in Olburgen ziet in zijn dorp nog regelmatig kieviten. “Gelukkig wel. Ik ga niet
meer op zoek naar nesten, maar ik
hou het wel in de gaten als ik over de
dijk loop. Van oudsher heb je dat toch
meegekregen. Dan let je daar op. Aan
het gedrag van de kievit, kun je wel
zien of ze bij een nest zitten. Dat trucje ken ik nog wel”, vertelt Baars als hij
samen met Pieter Vegter aan de tafel
zit voor een kop koffie bij de familie
aan de Broekweg 9 in Hengelo, waar
op het land het eerste kievitsei van de
gemeente Bronckhorst is gevonden.

Sterke groei gebruik buurtwebsites

Het aantal Nederlanders dat van
een buurtwebsite gebruik maakt
groeit sterk. Dit blijkt uit een onderzoek dat is uitgevoerd door
Buurtlink.nl en internetadviesbureau Scanyours.com. Maar liefst
67% van de ruim 700 ondervraagden geeft aan in de toekomst regelmatig van een buurtwebsite gebruik te maken. 79% overweegt
buurtwebsites te bezoeken zodra
ze merken dat medebuurtbewoners dat ook doen.
Uit het onderzoek blijkt dat mensen
buurtwebsites vooral gebruiken om
op de hoogte te blijven van buurtnieuws en om elkaar beter te leren
kennen. "Vooral de grote behoefte aan
buurtnieuws is opvallend", aldus Mi-

lan Verstegen van Scanyours. "Wij hebben achterhaald dat driekwart van de
Nederlanders buurtnieuws net zo belangrijk vindt als nationaal nieuws".
Volgens Marck Feller, directeur van
Buurtlink.nl, verklaart het onderzoek
waarom het gebruik van buurtwebsites zo sterk in de lift zit. "De resultaten
bevestigen een trend", aldus Feller. "De
aanname dat mensen internet meer
gaan gebruiken om kennis te nemen
van lokaal nieuws en om met buurtbewoners te communiceren lijkt te kloppen. Een buurtwebsite zoals Buurtlink.nl is het ideale instrument om in
die groeiende behoefte te voorzien.
Wij voorzien dan ook dat buurtwebsites uit zullen groeien tot belangrijke
nieuwsbronnen".

PvdA Bronckhorst maakt zich zorgen over
lijn Vorden - Zutphen
De fractie van de Partij van de Arbeid in de gemeente Bronckhorst maakt
zich zorgen over het openbaar vervoer, met name over de lijn Vorden –
Zutphen. Uit een artikel in de Zutphense Koerier d.d. 21 maart 2007 blijkt
dat Syntus bussen gaat inzetten in plaats van treinen omdat dit bedrijf elders niet aan haar vervoerverplichtingen voldoet.
Naar aanleiding van dit bericht heeft
Henk Boogaard, raadslid van de fractie
van de PvdA, het college van burgemeester en wethouders gevraagd, welke stappen het college denkt te ondernemen om te voorkomen dat Syntus
het oplossen van bedrijfsproblemen
ten koste laat gaan van reizigers uit

Vorden en omgeving. Of anders gezegd: Hoe gaat het college voorkomen
dat Syntus deze maatregelen ten nadele van onder meer onze inwoners
neemt. Syntus heeft toch al niet zo’n
goede naam vanwege het voortdurend
te laat zijn waardoor aansluitingen
worden gemist. Het inzetten van bus-

sen leidt voor veel reizigers tot langere
reistijden, maar ook tot het nog veelvuldiger missen van aansluitingen.
In plaats dat Syntus alles op alles zet
om de dienstverlening op deze lijn te
verbeteren, wordt nu opeens een nog
grotere verslechtering aangekondigd.
De Partij van de Arbeid vindt het onacceptabel dat de problemen, die Syntus
elders in haar dienstverlening veroorzaakt, worden afgewenteld op onze
reizigers. Daarom verwacht de PvdA
dat het college alles op alles zet om dit
te voorkomen.
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Sanitiem nu ook in hengelo
Eindelijk één adres !
Voor badkamers en tegels tot en met volledige
wellnessruimte. Modern of klassiek,van tegelvloer
tot plafond en verwarming,airconditioning en elektra.
Eén adres voor alles wat wonen nog comfortabeler
maakt,nu bij u in de buurt.

"Een
appeltje voor
de dorst"

Een uniek installatiebedrijf
Heegt installatie heeft alles in huis om u van dienst te
zijn;apparatuur,inrichting en techniek. Als installatie
bedrijf weten wij wat voor u van belang is.
Gebruiksgemak,de zekerheid van kwaliteit,design
met een persoonlijk accent: Onze adviseurs hebben
het antwoord. Persoonlijke aandacht en maatwerk
advies maken Heegt uniek.

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

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

www.sanitiem.nl

“Als zelfstandig ondernemer moet je op tijd
beginnen om te sparen voor later. Daar zijn

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.

vele mogelijkheden voor. Aanvankelijk zag ik
door de bomen het bos niet meer. Maar na
een gesprek bij Memelink & Bergervoet kreeg

Assurantiën en financiële diensten

ik perfect advies, aangepast aan mijn situatie!”

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

LICENT

Kom naar onze
Wij zijn actief als totaalinstallateur
in de gehele Achterhoek

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

GEVRAAGD:
INBRENG VOOR ONZE APRILVEILING
Wij zijn op zoek naar goede inbreng van o.a. Kunst en antiek en nalatenschappen,
inbreng dagelijks van 10.00-16.00 uur of bel voor het maken voor een afspraak
bij U thuis voor taxatie van meerdere of grote objecten.
LAATSTE INBRENGDAG 10 APRIL,
KIJKDAGEN 20, 21 EN 22 APRIL,
VEILING 23 T/M 27 APRIL.

Zie ook onze site w w w . v e i l i n g h u i s d e a t l a s . n l
VEILINGHUIS DE ATLAS B.V.

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

v.o.f.

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

www.bulten-techniek.nl

Uw tuin is
een vakman waard
Wij helpen U verder met:

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

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

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

Vincent Spiegelenberg
Oude Zutphenseweg 5a, 7251 JP Vorden

Mr. h.f. de Boerlaan 21107 • 7411 AJ Deventer • tel. 0570-627666.
veilinghuisdeatlas@planet.nl

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

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)

Berendsen Drempt
verkoop en plaatsing
van doorsteek omheining
vierkante en ronde palen

Elektrische afrastering
Verkoop • Reparatie • Omheiningen • Paardestallen
Dealer van HOTRA EN IFOR WILLIAMS

• Paardentrailers • Aanhangwagens • Vee- en kleinveetrailers
• Speciaalbouw • Onderdelen •
Reparatie alle merken trailers
Hoefkensestraat 16a, Drempt
Telefoon (0313) 47 63 11, Mobiel 06 53842907

Steun de strijd
tegen littekens!

UW TUIN & PARK SPECIALIST VOOR
VERKOOP, ONDERHOUD EN REPARATIE
Land- en Tuinbouw mechanisatie
Broekstraat 1 - Hummelo
Tel. (0314) 381842 - Fax (0314) 381057 - E-mail: info@pelgrom.nl - www.pelgrom.nl
WIJ ZIJN OA. DEALER VAN: STIGA - STIHL - VIKING - ROBIN - KÄRCHER - MASSEY-FERGUSON – DOLMAR

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.

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

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

AANBIEDING zolang de voorraad strekt.
Hedera (klimop) 150 cm + voor €

7,-

Bas Bouwhuis Nederlands kampioen libre 1e klasse jeugd
Nadat de laatste formaliteiten waren
verricht, werden de spelers door toernooileider Jan Roelofsen (‘geleend’
van biljartvereniging Concordia ‘45
uit Hengelo) ingedeeld. Hierna konden de finalewedstrijden beginnen.
De eerste twee partijen verliepen in
een rap tempo. Wesley Kramer maakte
in acht beurten zijn partij op tafel 1
uit. Partick de Jonge maakte in één
beurt een serie van 70 caramboles en
liet daarmee aan de toeschouwers
zien, dat deze jonge spelers niet voor
niets in de finale terecht waren gekomen. Ook de andere partijen in de
ochtend verliepen in een vlotte, maar
gemoedelijke sfeer. Er werd hier en
daar een prachtig staaltje biljarten
vertoond. De biljarters konden een
beetje kijken wat de tegenstanders in
huis hadden en men ging dan ook
met gemengde gevoelens aan de maaltijd. Na de door Frans Arends tot in de
puntjes verzorgde lunch, moesten de
spelers zich opmaken voor de middag
sessie.
Ook in de middag lieten de jonge finalisten mooie matches zien. De zaterdag werd afgesloten met de volgende
tussenstand: 1. Bas Bouwhuis 5 punten, 2. Tom Hagenus 4 punten, 3. Martijn Roefs 4 punten, 4. Wesley Kramer
2 punten, 5. Robin Bastiaan 2 punten
en 6. Patrick de Long 1 punt.

Van links naar rechts: 2e Tom Hagenus, 1e Bas Bouwhuis, 3e Robin Bastiaan, 6e Patrick de Jong, 4e Martijn Roefs en 5e Wesley Kramer.

Tijdens de Nederlandse kampioenschappen libre 1e klasse jeugd is biljarter Bas Bouwhuis van biljartvereniging Horna uit Hoorn Nederlands
kampioen geworden. De Nederlandse kampioenschappen werden in twee
dagen gespeeld. Het begon allemaal op zaterdag 17 maart om 12.00 uur
bij café Marktzicht, waar de familie Wolbrink de scepter zwaait.
Er deden zes jeugdige regiofinalisten aan deze finalewedstrijden mee. Deze jonge biljarters kwamen uit verschillende windstreken van het land.
Sommigen moesten een hele reis afleggen om in het Gelderse Hengelo uit
te gaan maken wie zich Nederlands kampioen mocht noemen.

en de sfeer die de hele ‘Biljart Arena’
uitstraalde. Dat maakte indruk op
hem. En niet alleen bij de wethouder.
Ook van de aanwezige spelers en bezoekers waren er niets anders dan
lovende woorden. De heer Glasbergen
werd verzocht om de openingsstoot te
verrichten, zodat het toernooi kon beginnen, waarop de wethouder memoreerde: dat hij niet kon biljarten. De
voorzitter attendeerde hem erop, dat
de meeste aanwezigen dit niet kunnen en dat het waarschijnlijk niet op
zou vallen. Wel werd De heer Glasbergen op het hart gedrukt om niet door
het biljartlaken te stoten.

Voorzitter Henk van Dam van de organiserende biljartvereniging De Keu,
heette de jeugdige spelers, arbiters
van de KNBB, vrijwilligers van De Keu
en familie van de spelers hartelijk welkom. Er waren zowel van de Koninklij-

ke Bond als van het district sprekers.
Wethouder Peter Glasbergen van de
gemeente Bronckhorst had een woord
van dank. Hij was vooral te spreken
over de prachtige locatie, de strakke
organisatie, de geweldige entourage

De grutto's komen
terug ... wie helpt?

Darttoernooi bij Café Heezen

Maar hoeveel zullen het er zijn dit
jaar?

De grutto’s hebben een lange reis achter de rug. Van West Afrika via Portugal en Frankrijk zijn ze nu terug in ons
land. Eerst nog in grote groepen in
plas- en drasgebieden en daarna terugkerend naar de broedgebieden. Ook in
Bronckhorst zien we nog steeds grutto’s. Vorig jaar vonden we bijna dertig
nesten. Maar of dat ook dertig vliegvlugge jonge grutto’s heeft opgeleverd, is de vraag. Want bewerking van
het land, predatie en ziekte eisen hun
tol. Wist u dat jonge grutto’s hun eigen retourvlucht regelen? Ze vliegen,
na twee jaar in Afrika te hebben doorgebracht, via Tunesië, Malta, Sicilië en
Italië terug. Een andere route dus dan
de oudere grutto’s. En dat zonder enige kaartkennis!

Dit jaar zullen we opnieuw proberen
om in goede samenwerking met de
boeren, zoveel mogelijk nesten te vinden en te beschermen. Ook gaan we
meer letten op het alarmgedrag van
de oudervogels om zo te weten te komen of er jonge grutto’s lopen in het
gras.

Overigens, we kennen de meeste gebieden waar zich grutto’s ophouden,
maar niet alle. Mocht u, weilandbezitter, grutto’s zien op uw land en u wilt
hulp bij het vinden van het nest, stel u
dan in verbinding met Pieter Vegter,
telefoon: 06-48393239. We zullen ons
best doen u te helpen. En wilt u meehelpen met weidevogelbescherming,
of een keer ‘meelopen’ om te kijken of
het iets voor u is, meld u dan via hetzelfde telefoonnummer. U komt dan
in contact met: Pieter Vegter, contactpersoon Vrijwillige Weidevogelbescherming Bronckhorst, Korenbloemstraat 15 te Steenderen.

Zaterdag 7 april a.s. wordt het traditionele Paas-Dart-Toernooi weer
gehouden bij Café Heezen in Steenderen.
Jaarlijks wordt bij Heezen op de zaterdag voor Pasen een koppel-toernooi gehouden. De aanvang is 13.00 uur. De
opkomst is elk jaar groot, zowel door
deelnemers als toeschouwers. Vele
koppels hebben zich alweer aange-

meld. Er wordt gedart middels een
poule-systeem; de winnaars en verliezers van elke poule gaan door naar diverse ronden en zo wordt aan het eind
van de dag een finale in de winnaarsen verliezersronde gespeeld. In beide
finales zijn aantrekkelijke geldprijzen
te winnen. De inschrijving verloopt
voorspoedig. Wie zich nog wil aanmelden, kan bellen naar Café Heezen, tel.
0575 451204.

Op zondag werden er nog zes partijen
gespeeld, waarvan de twee laatste na
de lunch.
De spanning was er een beetje af doordat Bas Bouwhuis voor de lunch zijn
partij gewonnen had en Tom Hagenus, zijn directe tegenstander, had de
belangrijke punten in zijn partij laten
liggen. Bas en Tom moesten nu tegen
elkaar. Aangezien er voor Bas geen
druk meer op de ketel stond, was het
voor Tom zaak om de partij winnend
af te sluiten daar hij anders geen tweede bleef. De toeschouwers konden
zien dat het voor de jeugd ook een
lang weekend was geweest, want de
partijen duurden al maar langer. Tom
liet in zijn match tegen Bas geen punt-

je liggen en zo verzekerde hij zich van
de tweede plek. Ook Robin won zijn
laatste partij en zo kon hij zich verblijden met de derde plek op het Nederlands kampioenschap.

De eindstand:
Bas Bouwhuis 7 punten 8.66 moyenne
49 hoogste score. Tom Hagenus 6 punten 7.78 moyenne 41 hoogste score. Robin Bastiaan 6 punten 6.70 moyenne
46 hoogste score. Martijn Roefs 6 punten 6.47 moyenne 46 hoogste score.
Wesley Kramer 4 punten 8.03 moyenne 59 hoogste score. Patrick de Long 1
punt 4.59 moyenne 70 hoogste score.

Het toernooimoyenne bedroeg 6.94.
3162 caramboles 455 beurten

Al met al heeft biljartvereniging De
Keu uit Hengelo een geslaagd weekend achter de rug. Niet alleen dit toernooi en de voorbereidingen waren
nieuw voor De Keu, maar ook de organisatie van een dergelijk evenement
was een enorme uitdaging. Zo vertelde een blijde, maar vooral een opgeluchte voorzitter Henk van Dam in
zijn slotwoorden aan de aanwezige
mensen na de huldiging van de nieuwe Nederlandse kampioen. “Wij hebben er als vereniging veel tijd in gestoken en we zijn dan ook enorm opgelucht dat het allemaal zo goed verlopen is”. Hij bedankte de spelers, de toeschouwers, de arbitrage van de KNBB
en vooral de familie Wolbrink, want
zonder hen was dit niet mogelijk geweest. Het was een generale repetitie
voor het volgende toernooi, namelijk
het Nederlands kampioenschap libre
1e klasse senioren welke gehouden
wordt op 30 en 31 maart en 1 april
aanstaande.

Ook dan is iedereen van harte welkom. Dit toernooi gaat dan over drie
dagen. Op vrijdag 30 maart zal de openingsstoot om 12.00 uur door burgemeester Henk Aalderink verricht worden.
Kijk
voor
meer
foto’s
http://etbeek.spaces.live.com

op

Grandioos spel van
stringtrio in Orangerie

BUITENPLAATS DE WIERSSE IN DE ACHTERHOEK

Mooiste tuin van Nederland
Het seizoen op de Wiersse begint
op donderdag 12 april om 10.30
uur met een rondleiding die bezoekers op die dag, en op de donderdagen erna, de kans bieden de
opeenvolgende bloei van narcissen, lenteklokjes, kievietsbloemen, erythronium, tulpen en andere verwilderde bollen te bewonderen. Daarna komt de bloei van
azalea's en rhododendrons aan
de beurt - van de rode 'Caractacus'
tot de zoetgeurende 'moeraskamperfoelie' (Rhododendron viscosum) uit Amerika.
Gedurende het hele seizoen kunnen
bezoekers volgen hoe combinaties
van vaste planten, heesters, varens,
vruchten en groentes in de borders
zich ontwikkelen in de borders van
de 'Lage tuin', in de moestuin en in
de 'Wilde tuin'.
De 16 ha grote tuinen worden door
zichtassen en lanen verbonden met
het 32 ha grote landschapspark. Het
300 ha grote landgoed is eigendom
van de familie sedert de 17e eeuw,
hetgeen continulteit in de tuinen
waarborgt en zorgt voor een rust die
in Nederland zelden voorkomt. De

invloeden uit Ierland en Italië gaan
in de tuinen harmonieus samen met
de coulissen van het Achterhoekse
landschap.
Tuinrondleidingen vinden elke donderdag plaats van 12 april t/m 20 september om 10.30 uur. De open dagen
in 2007 vinden plaats op donderdag
17 mei (Hemelvaart), zondag 27 mei
en maandag 28 mei (Pinksteren):
Vroege vaste planten, rhododendrons en azalea's. Zondag 22 juli,
zondag 29 juli en maandag 30 juli:
Borders, pergola en moestuin. Zondag 21 oktober: De laatste rozenbloei
tegen de kleuren van de herfst.
Tijdens de open dagen zijn planten
(mei en oktober) en bollen (juli) te
koop en worden er lichte maaltijden
geserveerd. De Wiersse, tussen Vorden en Ruurlo, de inrit is aangegeven.
Voor meer inlichtingen en een afspraak voor een speciale rondleiding
(evt. met lunch of thee) voor het geval dat bezoekers met een groep buiten de open dagen willen komen:
tel.:
0573-451409,
e-mail
wiersse@xs4all.nl, website www.dewiersse.nl

Het publiek was verrukt van het schitterende samenspel van het String
Trio van Monique Lansdorp. En dat is geen wonder, want de muziek die gitarist Mike Horowitz bassiste Laura Cesar en violiste Monique Lansdorp
ten gehore brachten op 24 maart was verrassend en vol improvisaties.
Lansdorp legde uit dat met name de
Klezmermuziek maar ook de Zigeuner en volksmuziek uit Midden- en
Oost-Europa nergens beschreven zijn.
Het is overgeleverd door naar elkaar te
luisteren en samen te spelen. Geen
noot is opgeschreven zoals dat in de
klassieke muziek wel het geval is.
Elke muzikant, die niet alleen de traditionele melodieën wil laten horen is
vrij om te interpreteren en te improviseren zoals hij of zij dat mooi vindt. En
dat is precies wat dit trio naar hartelust deed.
Prachtig klonken de hora's, de freylachs en de Bulgaarse Rutchenitsa.
Veel nummers waren door een van de

drie muzikanten gearrangeerd en
zelfs geschreven. Horowitz leefde zich
uit op zijn gitaar met schitterend subtiel spel. Lansdorp speelde enkele
nummers op de trompetviool, waarvan de rillingen over de rug liepen.
Laura Cesar voegde de jazzy noot aan
de swingende groove toe.
Het luide applaus vanuit de volle zaal
verleidde het trio om nog een prachtige toegift te geven met de toepasselijke titel "Dobra noc" dat 'slaap lekker'
betekent.
Velen kochten de CD Bessarabian
Groove, die het trio pas heeft uitgegeven en waarvan veel stukken ook zaterdagavond zijn gespeeld.
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Openingstijden:
Maandag:
Donderdag:
's ochtends gesloten 09.00-12.30 uur
13.00 -18.00 uur
13.30-18.00 uur

K ANS!

Dinsdag:
09.00-12.30 uur
13.30-18.00 uur

Vrijdag:
09.00-12.30 uur
13.30-21.00 uur

Woensdag:
09.00-12.30 uur
13.30-18.00 uur

Zaterdag:
09.00-16.00 uur

Druk- en zetfouten voorbehouden. Aanbiedingen gelden zolang de voorraad strekt.

OPRUIMPRIJZEN!

EXPERT ARENDSEN, Raadhuisstraat 14, Hen g elo, Tel: 0575 - 46 4261
E X P E R T ,
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WEEKBLAD

Dus kijk snel op
www.contact.nl

Nu ook op internet!

Te Koop
Zutphen Emmerikseweg 61 7227 DJ Toldijk

Te koop in Steenderen
7221 CG Koningin Wilhelminastraat 4

Te Koop
Daliastraat 16, 7221 AN Steenderen

IN PRIJS VERLAAGD
Vrijstaande jaren 50 woning met nieuwe aanbouw, berging,
grote garage/schuur, diverse kassen, tuinhuisje, sier- en moestuin op een grote kavel van 1105 m2. De woning is circa 10 jaar
geleden uitgebouwd met een slaapkamer en badkamer op de
begane grond. De woning verkeert in goede staat van onderhoud. Aan de voorzijde is vrij uitzicht over de landerijen van
Toldijk. Opzij en achter de woning een royale tuin met tuinkassen, zeer geschikt voor kweken van plantjes en groenten.
Indeling woonhuis: Entree, hal met originele tegelvloer, toilet,
meterkast, toegang naar droge kelder, woonkeuken met
schouw(buiten gebruik), woonkamer, slaapkamer met badkamer, aangebouwde berging, 2e doucheruimte met wastafel,
wasmachine – diepvries - en CV ruimte. Verdieping: overloop,
vier slaapkamers waarvan 1 met wastafel. Via luik op de overloop is de vliering bereikbaar. Inhoud van de woning circa 460
m3 (zonder garage). De garage/schuur heeft een oppervlak van
circa 65 m2. Beneden dubbel glas, de slaapkamers boven enkel
glas. Bouwkundig keuringsrapport beschikbaar.
Aanvaarding in overleg. Vraagprijs: € 359.000,-- k.k.

Via garage geschakeld vrijstaand woonhuis met hobby schuur
in het hart van Steenderen op een ruime kavel van 520 m2.
De woning is zeer geschikt voor een senioren echtpaar of een
klein gezin. Vrije ligging met tuin op het Zuiden.

Verdieping: overloop met 2 slaapkamers en C.V. ruimte.
Vloer, spouw, en dakisolatie en gedeeltelijk dubbel glas.
Winkels, scholen en overige voorzieningen op directe afstand.

Uitgebouwde helft van dubbel woonhuis, met grote kamer,
aparte woonkeuken, 3 slaapkamers, royale hobbyruimte en
berging. Perceelsgrootte 275 m2. Tuin geeft veel privacy.
Voldoende parkeerplaatsen in de buurt. Zwembad in de
nabijheid. Bouwjaar 1976. Indeling: entree, hal, toilet, meterkast, grote woonkamer met houtkachel, royale woonkeuken
met inbouwapparatuur, berging. Verdieping: overloop, badkamer, 2 slaapkamers, waarvan 1 met balkon en vaste trap naar
2e verdieping met 3e volledig afgewerkte slaapkamer.
Boven de berging is een royale hobbyruimte.
Inhoud van de woning circa 425 m3. Aanvaarding in overleg.

Aanvaarding in overleg.

Vraagprijs € 247.500,00 k.k.

Indeling: entree, hal met toilet,meterkast, slaapkamer, badkamer, woonkamer met open keuken en bijkeuken.

Vraagprijs: € 299.000,00 k.k.

Voor meer informatie zie www.dimo.nl en www.achterkampvastgoed.nl

Steenderen
Tel. 0575 - 45 17 47 of
Mobiel 06 - 53 938 973
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Dit jaar ook beachvolleybal en beachparty

Voorronde NK Beachsoccer op 2 en 3 juni

Vorig jaar werd in Hengelo voor de
eerste keer de voorronde van het
NK Beachsoccer gehouden. Dit jaar
wordt het evenement gehouden op
zaterdag 2 en zondag 3 juni, niet in
Hengelo, maar op de parkeerplaats
bij sporthal De Pol in Zelhem.

Beachvolleybalschool Oost-Nederland.
Het lijkt ons een goede samenwerking. Samen met Tobias Los hopen we
een mooi programma in elkaar te zetten”.
Zaterdag 2 juni overdag komt de jeugd
in actie bij het beachsoccer. Een dag later is het voor senioren. Zaterdagavond is er op het strand het volleybaltoernooi met aansluitend een beachparty. “Met een hele leuke dj die voor
een grandioos feest gaat zorgen”, zegt
Marco Jansen. “Vorig jaar was er ook
veel spektakel omheen. De formule
veranderd ook niet veel ten opzichte
van vorig jaar. Toen hadden we al een
mooi programma”.
Op zondag 3 juni speelt de band Real
Time van vier tot acht uur. Marco:
“Ook voor de kinderen is er van alles
te doen. Voor iedereen is er vertier en
vermaak en alles natuurlijk in een Caribische sfeer”.

Evenals vorig jaar wordt ook de tweede editie van de voorronde NK Beachsoccer georganiseerd door het Hengelose sportcentrum AeroFitt en het Zelhemse eetcafé De Groes in samenwerking met de Nederlandse Beach Soccer Bond (NBSB). “Vorig jaar was het in
Hengelo, omdat er toen bij AeroFitt tegelijk een grote open dag was”, zeggen
de organisatoren Bart Thüss van AeroFitt en Marco Jansen van De Groes.
:Toen hebben we al afgesproken dat de
tweede editie in Zelhem zou worden
gehouden”.
Parkeerplaats wordt strand
Zelhem is de enigste plaats in Gelderland waar een voorronde wordt gehouden. “Daar zijn we best trots op”.
De andere vijftien plaatsen zijn onder
meer Amsterdam, Rotterdam, Venlo
en Scheveningen. In Zelhem wordt in
de voorronde gespeeld om twee finaleplaatsen. De finale om het Nederlands
kampioenschap wordt gehouden op
28 en 29 juli in het Beach Sport Stadion in Scheveningen.
Vorig jaar werd het voetbalteam van
Pax 2 winnaar in de voorronde. In de
finale in Scheveningen pakte het Hengelose team de derde plaats. Bij de
voorronde in Hengelo was het ontzettend warm met tempraturen van 35
graden. Écht tropisch warm”, blikt
Thüss terug. “Voordeel was, dat er op
zondag veel mensen waren maar door
de hitte was het een nadeel voor de
deelnemers. Wat dat betreft mag het
nu wel minder warm zijn”.
De parkeerplaats bij sporthal De Pol
wordt voor deze gelegenheid bedekt
met een laag zand. Net als vorig jaar
wordt dat gedaan door de firma Looman uit Hummelo die er een mooi
strand van maakt.

De organisatoren Bart Thüss (links) en Marco Jansen: "Het wordt een mooi sportevenement met een hoog entertainment gehalte".
Beachsoccer voor iedereen
Beachsoccer is een snelle en spectaculaire sport. Elke halve minuut is er wel
een schot op het doel en elke twee minuten een treffer. Daarom is beachsoccer bijzonder aantrekkelijk, zowel
voor deelnemers als toeschouwers.
Beachsoccer wordt gespeeld op een
zandveld van dertig bij veertig meter.
Twee teams van vijf spelers nemen het
tegen elkaar op. Spektakel gegarandeerd, want elke vrije trap is bijvoorbeeld direct en er mag geen muurtje

worden opgesteld. Iedere vrije trap
geldt dus als een soort penalty. De
wedstrijden duren twaalf minuten en
worden geleid door bondscheidsrechters. Bart Thüss: “Vorig jaar kregen we
veel positieve reacties van teams die
veldvoetbal spelen. Zij waren verbaasd
hoe snel het gaat bij beachsoccer. Ze
vonden het heel leuk om mee te
doen”. De Beachsoccerbond merkt
ook de populariteit van deze sport die
voor veel veldspelers gezien wordt als
de ideale verlenging van het reguliere

Mr. Henk Steven Kleinburink vanaf
1 april notaris te Doetinchem

voetbalseizoen. Steeds meer voetballers krijgen dat in de gaten, want in
2006 verdrievoudigden het aantal
deelnemers tot zevenduizend.
Beachvolleybaltoernooi en beachparty
Nieuw dit jaar is, dat er een beachvolleybaltoernooi bij is. “Het leek ons
leuk om een breder publiek naar het
evenement te trekken”, zegt Thüss.
“Zaterdagavond is er een beachvolleybaltoernooi. Dat doen we samen met

Maximaal zestien teams
Bij het beachsoccer bestaat een team
uit vijf personen en bij het beachvolleybal uit vier personen. Voor elk toernooi kunnen maximaal zestien teams
meedoen. Iedereen, ook buiten de gemeente Bronckhorst, kan zich inschrijven. “We hebben de verenigingen in Bronckhorst en de teams van
vorig jaar aangeschreven. Daarvan
hebben zich al teams ingeschreven.
We zijn op dit moment ook bezig om
prominente spelers van De Graafschap, Vitesse en NEC te krijgen om
mee te doen”, zeggen de organisatoren Marco en Bart.

Aanmelden
Sponsoren die het evenement willen
sponseren, kunnen kiezen uit een uitgebreid sponsorpakket. Informatie
hierover is te verkrijgen bij: sportcentrum AeroFitt (tel. 0575-465001) en
eetcafé De Groes (tel. 0314-622044).
Teams kunnen zich opgeven bij: sportcentrum AeroFitt, Winkelskamp 5 in
Hengelo Gld. Tel. 0575-465001. Doe dit
zo spoedig mogelijk, want: vol is vol!

Geslaagde Bronckhorster
bijenavond
De bijenverenigingen van Vorden,
Zelhem, Hengelo en Steenderen
kunnen terugkijken op een geslaagde Bronckhorster bijenavond.
Mevrouw Lonne Gerritsen van de
Universiteit Wageningen was uitgenodigd om te vertellen over de resultaten van onderzoeken naar
wintersterfte onder bijen. Het
blijkt dat bijenvolken die besmet
zijn met de Varroamijt grote kans
lopen om in de winter ten gronde
te gaan. In een interessante lezing
maakte spreekster duidelijk hoe
de imkers hun volken zo goed mogelijk de winter door kunnen loodsen.

In de pauze werd Henk Regelink van
de Zelhemse bijenvereniging onderscheiden met de zilveren verenigingsspeld vanwege zijn 25-jarig lidmaatschap. Het was een heel bijzondere
speld omdat het hier de allerlaatste
onderscheiding van de Vereniging tot
Bevordering der Bijenteelt in Nederland (VBBN) betrof. Vorig jaar heeft er
een fusie plaatsgevonden waarbij de
grote imkerbonden zijn gefuseerd tot
de Nederlandse Bijenhouders Vereniging.Alle Bronckhorster bijenverenigingen zijn nu bij de NBV aangesloten.
Ook interesse in de imkerij? Bel
0575–463631 voor meer informatie.

actueel en snel: www.contact.nl
Mr. Henk Steven Kleinburink gaat naar de vestiging van Tap Tromp van Hoff Notarissen in Doetinchem.
Tap Tromp van Hoff notarissen heeft naast haar vestigingen in Lochem
en Zutphen sinds 1 januari 2007 ook een vestiging in Doetinchem. Vanaf
1 april aanstaande (geen grap) vindt er nóg een verandering plaats: de notarissen Roderik de Wilde en Henk Steven Kleinburink wisselen dan van
plek. De Wilde zal de standplaats in Zutphen gaan runnen en Kleinburink gaat hetzelfde in Doetinchem doen. Daarmee gaat een al langer gekoesterde wens van beide notarissen in vervulling: zij gaan (weer) werken
in hun oorspronkelijke woon- en werkgebied!
Kleinburink is geen onbekende in de
regio Doetinchem. Sinds 1997 is hij
onder de Tap Tromp van Hoff vlag
werkzaam als notaris, tot 2004 in Hengelo (Gelderland), daarna in Zutphen.
Uit praktische en efficiency overwegingen werd toen de standplaats in
Hengelo opgeheven en werd de regio
Hengelo vanuit Zutphen bediend.

Met de nieuwe vestiging in Doetinchem echter wordt de bereikbaarheid
voor relaties weer verbeterd. Cliënten
in de regio kunnen nu kiezen welke
vestiging voor hen het makkelijkst te
bereiken is: de bekende vestigingen in
Lochem en Zutphen of de nieuwe vestiging in Doetinchem aan de Edisonstraat 84.

Op alle vestigingen zijn de specialisaties van Tap Tromp van Hoff Notarissen vertegenwoordigd: familierecht,
estate planning, ondernemingsrecht
en onroerendgoedrecht.
Kleinburink zal bovendien vanaf zijn
nieuwe werkplek weer meer tijd kunnen besteden aan één van zijn persoonlijke favorieten: het agrarisch
recht.
Nu hij bij Koninklijk Besluit van 5
maart 2007 officieel per 1 april 2007
als notaris in Doetinchem is benoemd, krijgt hij daartoe volop de
kans en kunnen de banden met bestaande en nieuwe relaties vanuit het
hart van het werkgebied worden aangehaald!

Historische filmavond
Het Achterhoeks Museum 19401945 is er in geslaagd weer een aantal authentieke bioscoopjournaals
uit de oorlog op de kop te tikken.
Deze voornamelijk Duitse journaals geven een mooi beeld van de
journalistiek tijdens de tweede wereldoorlog.
Tegenwoordig hebben we al het
nieuws live in de huiskamer, via satelliet en mobiele telefoons, vroeger was
dat niet zo eenvoudig.
Het duurde soms maanden voordat
een filmverslag in de bioscoop werd
vertoond.
De situatie na een veldslag die dan pas

werd vertoond was dan vaak al weer
helemaal veranderd. Zoals het vroeger
ook gebruikelijk was worden vooraf de
originele glasdia's uit de bioscoop gedraaid. Deze reclamedia's hebben
vooral een propaganda inhoud voor
de diverse Duitse organisaties in Nederland gedurende de tweede wereldoorlog. De 16 mm films zullen op een
authentieke projector worden gedraaid met alle bijbehorende geluiden. Een bijzondere filmavond met
authentieke sfeer.

Dinsdag 3 april aanvang 20.00 uur Partycentrum Langeler Spalstraat 5 Hengelo (Gld.) www.museum40-45.com

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

'PallemZundag in Reurle' heeft
primeur dialect topo-T-shirts

Winterswijk is Winterswijk, maar
ook ‘Wenters’. Groenlo is Groenlo,
maar ook ‘Grolle’. Dinxperlo is
‘Dinxper’, Doetinchem ‘Durkum’ of
‘Deutekum’, Didam ‘Diem’ en Ruurlo ‘Reurle’.

zullen kopen om zo de dialectnaam
van hun dorp of stad als een soort geuzennaam uit te dragen. Anita Kamperman en Jannie ter Vrugt, twee medewerksters van het instituut voor het
streekeigene, verkopen de shirts zondag 1 april (geen grap!) tussen 13.00 en
17.00 uur in Ruurlo in een kraam bij
Boekhandel Bruna.

Deze plaats in het hart van de Achterhoek heeft zondag 1 april, tijdens het
evenement ‘PallemZundag in Reurle’
de primeur van het ‘topo-T-shirt’. Een
topo-T-shirt is een helderblauw T-shirt
van uitstekende kwaliteit met in
flockprint een opdruk van een plaatsnaambord. Alleen staat in dat plaatsnaambord niet de Nederlandse naam
van een dorp of stad, maar de dialectnaam. ‘Reurle’ dus in plaats van ‘Ruurlo’.
Arie Ribbers uit Barchem, als streektaalconsulent verbonden aan het Staring instituut in Doetinchem, is de bedenker van het topo-T-shirt. Hij hoopt
dat vooral veel jongeren het T-shirt

Men is dan te gast op het varkensbedrijf van de familie Hakvoort te Keijenborg zodat men het niet alleen met
een rapport moeten doen maar ook in
werkelijkheid kunnen zien wat ruimte om te ondernemen inhoudt. Niet alleen voor de varkenshouderij maar
ook voor de gemeente Bronckhorst.
Op dit bedrijf kan men ook kennis ne-

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

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

Vorden Kranenburg
Medler
Linde

Delden

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

Behalve de topo-T-shirts hebben zij ook
tal van streekuitgaven in de aanbieding. De shirts zijn verkrijgbaar in de
maten S-M-L-XL-XXL en kosten 12,95
euro.

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

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

Reurle beleeft palmzondag de primeur van
de nieuwe dialectshirts van het Staringinstituut.

Het (pilot)project wordt mogelijk gemaakt door de spontane medewerking van John Schuurman, directeur
van Schuurman Schoenen in Borculo.
Meer suggesties voor topo-T-shirts worden met belangstelling ingewacht op
info@staringinstituut.nl

men van de nieuwste technieken en
wetenschappen op het gebied van de
varkenshouderij en geeft de familie
Hakvoort inzicht in hun bedrijfsvoering.
De laatste twee jaren heeft de LTO-vakgroep Varkenshouderij flink doorgewerkt en verschillende ontwikkelingen opgepakt. Dat gebeurde vrijwel altijd samen met andere partijen. Het
resultaat is te zien in dit maatschappelijk verslag.
Dit maatschappelijk verslag ziet men
als een goed vertrekpunt om de dialoog 'varkenshouderij en maatschappij' met burgers, maatschappelijke organisaties en politieke partijen voort
te zetten. Het verslag geeft een inkijk

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

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

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

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

Bronckhorst Noord

Vorden Kranenburg
Medler
Linde

Delden

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

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

Dinsdag 21 november 2006
68e jaargang no. 37

Als u regelmatig nieuws aanlevert aan
de redactie, dan is het nu mogelijk om
een logincode aan te vragen voor een
afgeschermd deel van de website
waarmee de aanlevering wordt vereenvoudigd en u zelf meer invloed
heeft op de opmaak van het artikel.
Tevens heeft u een overzicht van alle
artikelen die u via dit systeem heeft
aangeleverd.

- KRANE BURG -

CH O D -

ERAKKER - L

DE -

EDLER -

Wichmond

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

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

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

Vorden ranenburg
Medler
Linde

Delden

LDE BORCH - DELDE

Colofon

Passage

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

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

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

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

Overname van advertenties en
berichten is niet toegestaan

Overname van advertenties en
berichten is niet toegestaan

Overname van advertenties en
berichten is niet toegestaan

Zie in het hart van Contact

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

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

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

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

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

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

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

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

PCOB lezing over de
Achterhoek

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

Deze week
in Contact
26 KOOPZO

HE GELO GLD.

no
ember
november

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

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

tegen scherpe prijzen!!

Extra
Extra
koopavonden
koopavonden
wo / do
do
wo
23 nov
nov
22 / 23

Koopzondag
26 nov

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

DAG

.00–17.00 uur

Zie in het hart van Con

20%

KORTING
OP GEHELE
COLLECTIE

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

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

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

Wij gaan verbouwen
daarom

10% korting

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

op onze GEHELE co ectie SCHOENE en LAARZEN

oopzondag 26 nov. 11.00-17.00 uur

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

midden in het hart van Bronckhorst

Profiteer SOLDER E Prijzen
BLAZERS NU
T'SH RTS

U

BROE E
U
PULLO ERS U

€ 75,--

2 OOR € 125,--

€ 20,--

2 OOR € 35,--

€ 49,-€ 35.--

2 OOR € 75,-2 OOR € 50.--

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

Oud Vorden

Hèt kadoboek
.konijnenbult.nl

E I N D E L I J K !

CHEVROLET

EPICA

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

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

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

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

M

M

W

M

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

Verkoop kleedjes bij de Welfare
ALARMNUMMER POLITIE AMBULANCE BRANDWEER 1 1 2
te handwerken te slijten op de kerstmarkt die op 10 december in het Ludgerusgebouw in Vierakker zal worden

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

REGIONALE HUISARTSENPOST 0900 - 200 9000

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Deze week
in Contact
26 KOOPZOND
HENGELO GLD.

11.00–17.

november
Extra
koopavonden
wo / do
22 / 23 nov

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

GAZELLE • BATAVUS • OGA-MIYATA • GIANT • SPARTA

tegen scherpe prijzen!!

Koopzondag
26 nov

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

KORT

OP GEHE
COLLECT
COLLECT

Bovendien maakt u kans op een gratis ski-les voor het hele gez

10
10
10

O P G E L E T

Ons magazijn wordt te klein
Wij gaan verbouwen

daarom

10

Deze akties zijn alléén geldig van 22 t/m 26

10

10% korting 10

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

op onze GEHELE co ectie SCHOENEN en LAARZEN

10
10
10
10
10
10

oopzondag 26 nov. 11.00-17.00 uur

10

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

midden in het hart van Bronckhorst

10

10

10
10
10

Profiteer SOLDERIE Prijzen
BLAZERS NU
T'SHIRTS NU

€ 75,-€ 20,--

BROEKEN NU
PULLO ERS NU

2 OOR € 1
2 VOOR € 3

€ 49,-€ 35.--

2 VOOR €
2 VOOR € 5

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

Hèt kadoboek
www.konijnenbult.nl

E I N D E L I J K !

EPICA

STANDAARD MET
6-CILINDER MOTOR

KOM LANGS VOOR
EEN PROEFRIT!

NIEU

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

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

Oud Vorden

VANAF
€24995

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

Zie in het hart van Contact

20%

Bij besteding vanaf € 75,30% korting op een ski-les

S I N T

CHEVROLET

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

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

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

ildenborch
ierakker

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

WEEKBLAD VOOR VORDE

Weevers vernieuwt de website van Weekblad Contact

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

De digitale versies bieden enkele voordelen boven de papieren uitgaven. Zo
heeft u een overzicht van alle uitgaven
van Weevers en kunt u de archieven
inzien voor oudere uitgaven. Ook de
zoekfunctie over de actuele uitgaven
in het archief is heel handig om via
trefwoorden artikelen terug te vinden.
Op de openingspagina staat een verzameling van artikelen van de voorpagina's van de kranten die via E-paper
worden gepubliceerd.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Deze week
in Contact
26 KOOPZONDAG
HENGELO GLD.

11.00–17.00 uur

november
Extra
koopavonden
do
wo / do
22 / 23
23 nov
nov
22

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

GAZELLE • BATAVUS • KOGA-MIYATA • GIANT • SPARTA

tegen scherpe prijzen!!

Koopzondag
26 nov

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

20%

KORTING
OP GEHELE
**
COLLECTIE
COLLECTIE

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

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

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

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

10%

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

Profiteer SOLDERIE Prijzen
BLAZERS NU

€ 75,--

T'SHIRTS NU

€ 20,--

BROEKEN NU
PULLOVERS NU

€ 49,-€ 35.--

2 VOOR € 125,-2 VOOR € 35,-2 VOOR € 75,-2 VOOR € 50.--

LANGELER MODE KERKSTRAAT 11
7255 CB HENGELO GLD 0575-461235

Hèt kadoboek
www.konijnenbult.nl

E I N D E L I J K !

NIEUW!

CHEVROLET

EPICA

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

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

STANDAARD MET
6-CILINDER MOTOR

KOM LANGS VOOR
EEN PROEFRIT!

hoe er gewerkt wordt in de varkenshouderij. Het toont hoe de varkensbedrijven zich ontwikkelen en aanpassen, daarbij rekening houdend met bedrijfseconomische aspecten en met de
wensen van de markt en maatschappij. De dialoog voeren we al langer en
daar gaan we zeker mee door. Het doel
is wederzijds begrip en onderling vertrouwen verder uit te bouwen.
Ruimte om te ontwikkelen is het
hoofdmotto, daarbij uitgaande van de
wensen vanuit de markt, het rendement en de maatschappij. Voor innovaties is ruimte om te ontwikkelen nodig, daarom dit rapport: "ruimte om
te ondernemen".

128

VANAF
€24995,-

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

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

gehouden. De Welfare Rode Kruis Vorden is daar namelijk met een verkoopstand aanwezig.
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mot ze dan ingriepen?” Grada weet dat
de burgemeister Henk Aalderink in de
krante zeg dat de gemeente d’r persoonlijk niks met te maken hef. Dat de
schaopenboer ziene millieu papieren
neet good veur mekaar had, maor dat
had niks met de persoon te maken. “
Gerrie kump met een nieje gedachte:”
Ik meen dat onzen burgemeister zik d’r
no gemakkelijk van afmaakt. Hij geet
oaveral hen waor de leu wat te viern
hebt. Zien foto regelmaotig in de krante. En wanneer d´r echt grote rampen
bunt dat is hij d’r dadelijk. Dat is te priezen. Hier met dizzen boer en… denkelijk kompt er nog mear van zukke gevallen , wil hij niks te maken hebben. Dit
is veur zo´n boer evengoed een persoonlijke ramp. Stel oew toch veur ,oew
hele diern bezit haalt ze weg zonder
kennisgeving. Gin inkommen en de
vraog waor is mien vee en krieg ik ze terugge. Wat een machteloze woede
moet zo´n man veulen. Hebt ze op de
loer gestaon , of um wegelokt , onder
veurwensel .Zonne koppel vee inladen
is gin wark van een paar minuten. En
wanneer ze van te veurn dat hadden
verteld waarn ze misschien bange dat
de man oaver de rooien was gegaon en
ze ne gavel in hun achterste kregen.
Dan hadden ze de politie met motten
brengen en dan mot de burgemeister
wel in actie kommen Ik denke dat de
burgemeister iemand mot zeuken den
kan bemiddelen. Iemand die de boern

kent en hun taal sprek en good kan
luustern. Een soort bemiddelaar tussen
boer en ambtenaar. Dat is modern veur
zukke problemen. Wanneer de opsporings ambtenaarn an de deure kump
biej ne boer dan is de boer al in de beklaagdenbank. As regel zette zienes
stekkels al rechtop en verwachte neet
anders dan dat die mannen in het nette pak hem te pakken wilt nemmen.
Dan is er van een echt gesprek al gin
sprake mear. Het is te verwachten dat
met het succes van de Partij veur de
Diern het antal boern dat in problemen
kump nog groter zal worden. Meest
bunt dit eenzamen die zolangzamerhand wegzakt . De samenhang in de
boernbuurten is zowat weg. Onzen burgemeister is een soiaal mense en ik denke , dat hij en de gemeente, er zik neet
van af kunt maken met een ´niks met
te maken´ holding. Laot ze met inbreng van de boeren orginisatie iemand zeuken die met een dudelijke opdracht, iemand die de taal en het denken kent van zukke mensen, op pad
geet . Met een probleem boer geet praoten. Die kan luusteren en zodoonde
kan veurkommen dat zon bizonder vervelende toestand , nog is veurvalt. Onze
gemeente Bronckhorst zol een antal
mensen een bizonder goeien dienst bewiezen.
De Baron van Bronckhorst.

www.contact.nl

Tribute to Metallica op
podium bij Heezen
Zaterdag 31 maart staat de band
The Unforgiven op het podium bij
Cafe Heezen in Steenderen. Tevens
zal er een voorprogramma zijn.
Aanvang 21.00 uur.
The Unforgiven is een eersteklas Metallica-tributeband en bestaat inmiddels al enkele jaren uit een hechte
vriendenkring. Elk van de leden
draagt Metallica een warm hart toe.
Kenmerkend voor de band is het strakke samenspel en de energieke performance. Door de jaren heen heeft de
band zowel in binnen- als buitenland
gespeeld. De optredens hebben een dynamisch en spectaculair karakter. De-

ze muziek spreekt niet alleen de echte
Metallica-fan aan; elke ware muziekliefhebber geniet van de geweldige
sfeer die de band weet te brengen. Met
hun twee uur durende show nemen
zij iedereen mee in de 20-jarige geschiedenis van de band, waardoor zowel fans van het eerste uur als de 'latere instromers' worden voorzien van
een fantastische muziekavond. Hierbij
komen de mooiste ballads en het ruigere werk voorbij. Ook een eigen medley passeert de revue, waar een ieder
door wordt verrast. Info: Cafe Heezen,
tel. 0575 451204 of www.hotelheezen.nl / www.theunforgiven.nl

Contactmiddag ouders van
een overleden kind
Als de wereld doorgaat terwijl je eigen wereld instort, hoe moet je dan
verder. Wie begrijpt hoezeer de
pijn je leven omvergooit als je als
ouders een kind verliest.

De Baron van Bronckhorst Afl 128.
Ze komt mekaar vaak tegen op de
markt . Zonne wekkelijkse markt is ne
plaatse waor iej leu tegen komt. Een
paar woorde , een glimlach , of wat gekheid met mekaar en iej stapt wear wieter. Oew thuusveulen in oew eigen
dorp. Gerrie rondkiekend tegen Gert:”
Vanmorgen Grada neet ezene, zulle wie
efkes biej hun langs gaon veur ne komme koffie?” Dat is Gert best naor de zin.
Grada is een aardig en gastvriej mense
en met eurn Wilm kan Gert good praoten. En zo zit ze efkes later met z’n
viern an de koffie. Grada:” Daor dooi
good an Gert dai efkes met Gerrie langs
komt. Wilm hef ’t slim in de rugge en
hef gearne praotevolk.”. Samen hebt ze
het earste oaver het zachte wear en het
te vrogge veurjaor en dan kump
Gert:”Wat vind ielleu d’r no van dat ze
den schaopenboer uut Linde biej Vorden moar zo 90 schaopen weg haalt ?
De opsporings ambtenaarn dat bunt ja
gewoon inbrekkers. Iej bunt efffen weg
van huus en dan kump d’r ne vrachtwagen en alle 90 schaopen d´r in. De boer
had de huusarts neudig umme op verhaal te kommen.” Wilm kik bedenkelijk. Hij is een secuur man, nooit gin
pruttel um ’t huus. Wat veurzichtig
kump Willem:” Ik ken den boer neet.
Van heurn zeggen weet ik dat het er
neet zo best uutzuut umme t’huus . De
ambtenaarn zegt dat ze een antal kearn gewaarschouwd hebt. Ja, wanneer

Nu
ook op
internet!

Verkoop kleedjes bij de Welfare

Dus kijk snel op

Burgemeester Aalderink neemt rapport
"Ruimte om te ondernemen” in ontvangst

Woensdag 28 maart aanstaande
zal de afdeling LTO Bronckhorst
e.o. het rapport : Ruimte om te ondernemen, maatschappelijk verslag varkenshouderij aan burgemeester Aalderink overhandigen.
Verder zullen er nog raadsleden en
andere genodigden aanwezig zijn.

WEEKBLAD

De zelfhulpvereniging "Ouders van
een overleden kind" regio Achterhoek/IJsselstreek organiseert op zaterdag 31 maart een contactmiddag in de
streekschool "De Hefschroef", Calslaan
14 te Doetinchem. School open 13.00
uur. Aanvang 13.30 uur.
Onder het motto "Al doende kan men
ook verdriet delen" gaan we een aantal
workshops doen zoals:
- Kaarten, doosjes of boekenleggers
beschilderen

- Muziek luisteren die aan uw overleden kind doet denken. U mag een cd
of een bandje meenemen
- Hebt u een dierbaar voorwerp of
aandenken, breng het mee en vertel
erover
- Bent u uw verdriet gaan opschrijven
bv gedichten of dagboek en u wilt
het met anderen delen lees het voor
of laat anderen het lezen
- Hebt u behoefte aan praten, wilt u
uw verhaal kwijt? Kom dan!!!

U mag meenemen wie u wilt bv kinderen boven 15 jaar, grootouders of
vrienden. Aan het verlies is niets meer
te doen, niet voor de ouders, noch
voor de broers en zussen, maar pratend leren aanvaarden kan een beetje
helpen de pijn te doorstaan.

Concert in de St. Willibrorduskerk te Vierakker

Stabat Mater van Pergolesi
Vrijdag 30 maart 2007 wordt in de
St. Willibrorduskerk te Vierakker
het Stabat Mater van Pergolesi uitgevoerd door het Projectkoor onder leiding van dirigent Hans de
Wilde, Ensemble Ars Floreat en
Gert Oldebeuving op orgel. Aanvang 20.15 uur.
Het Stabat Mater van Giovanni Battista Pergolesi is een indrukwekkende
compositie waarin de componist alle
emotie en verdriet heeft gelegd van
een moeder die haar zoon aan het
kruis ziet sterven.
De bezetting is prachtig en zeker de

aandacht én een bezoekwaard. Het ensemble is samengesteld uit strijkers
van het Radio Philharmonisch Orkest
en Gert Oldebeuving is een organist
met faam.

Er zijn voor dit bijzondere concert nog
enkele kaarten te koop bij de volgende
adressen: Ludgerusgebouw Vierakker,
Foto Willemien Vorden, Sigarenspeciaalzaak W. Schimmel Zutphen en Le
Rideau Zutphen.
Informatie bij
nadineschimmel@hotmail.com en
annemariewesthuis@chello.nl.
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10% KORTING
OP ALLE BEITSVERVEN
ZOALS

WIJZONOL ,
TOUWEN
EN PEHALIN
MONOVIT
antoon snelder
glas verf behang
speciaalzaak

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



Antoon Snelder BV
Zomerweg 37C Drempt



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



(ARFSEN ,OCHEMSEWEG  #

Tel 0313 472 107
www.antoonsnelder.nl







 UUR PER DAG
 DAGEN PER WEEK

Organic Move
Jan Aartsen

floral freelance work, demonstrations,
workshops, advice and design
studio voor organische objecten

+

OPEN HUIS
Zaterdag 31 maart 2007 van 10.00 - 16.00 uur
Het Hoge 3, 7251 XT Vorden. WELKOM !!
Nieuwe studio en praktijk...
Nieuwsgierig?? Tot zaterdag 31 maart 2007!
Info: www.marliesaartsen.nl
Tel. 0575-556217

'OEDKOPE GRAP
+OMEND WEEKEND EXTRA KORTING

VRIJDAG  MRT
TM ZONDAG  APR

 

EUROCENT £  PER LITER

KORTING OP BENZINE
OP DE LANDELIJKE ADVIESPRIJS

.ATUURLIJK KUNNEN VOOR EEN ACTIE OP  APRIL ALLER
LEI GRAPPIGE DINGEN VERZINNEN 7E KUNNEN BIJ HET
TANKSTATION DE SLANGEN VERWISSELEN 7E KUNNEN
DE BRANDSTOFTELLERS ACHTERUIT LATEN LOPEN 7E KUN
NEN ALS APEN VERKLEEDDE UITZENDKRACHTEN VRAGEN
U BIJ HET UITSTAPPEN VERSCHRIKKELIJK NAT TE SPUITEN
EN UW KINDEREN TE LATEN SCHRIKKEN -AAR &IREZONE
WEET EEN BETERE MANIER OM U AAN HET LACHEN TE
MAKEN $AAROM MAG U DIT WEEKEINDE OP DE TOCH AL
LAGE PRIJZEN NOG EENS EEN ¾INKE KORTING VERWACH
TEN !LTIJD LACHEN BIJ &IREZONE

DURE TIJDEN GOEDKOPER TANKEN

VRIJDAG  MRT
TM ZONDAG  APR



EUROCENT £  PER LITER

KORTING OP DIESEL
OP DE LANDELIJKE ADVIESPRIJS

!L ONZE STATIONS ZIJN TE VINDEN OP WWWFIREZONENL

www.contact.nl

WEEKBLAD

Nu ook op internet

architectonische vormgeving

n i e u w
b u ro h
realisatiebegeleiding

robert helmink
E: info@buroh.nl
I:
www.buroh.nl

leverbaar vanaf

2 april
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Het adres voor onkruidbestrijding in:
- Grasland
- Maisland
- en op verharding
(met detectie machine,
minimale milieubelasting)

Levering van:
- Ophoogzand
- GFT Compost
- Tuinaarde
- Grind
- Bestratingsmateriaal

Voor deskundigheid en of teeltbegeleiding bent u bij ons op het juiste adres.

“Medo geeft de landbouw een karakter!”

Adverteren in
NUMMER 8 - 2006

Zaterdag 26 augustus t/m vrijdag 15 september 2006

Uitgave: Drukkerij Weevers B.V., Vorden

Vakantiekrant

Bijna grootste van de wereld

Corso Lichtenvoorde steeds bloeiend
spektakel

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

Vraag naar de

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

dr ukkerij Weevers

Dahliacorso van Beltrum
Het 126ste Volksfeest van Beltrum begint op 3 september om 14.30 met
het befaamde bloemencorso. Twaalf wagens met honderdduizenden
kleurige dahlia’s trekken door het dorp, dat dan al in feeststemming
begint te raken vanwege het volksfeest.

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

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

Het corso is een enorm bloemenfeest met als grote attractie dat de wagens
vanaf 18.00 uur in het corsopark aan de Avesterweg van dichtbij bekeken
kunnen worden. De corsowagens staan daar een paar uurtjes te pronk. Alle
details zijn dan goed te bestuderen. Er kan dan eveneens in alle rust nogmaals genoten worden van deze bloemrijke kunstwerken.

AANSPANNINGEN EN MOOI GERIJ

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

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

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

Vaka

ntiek

Tariev
en

rant

Kunst op IJsselkadeen
en festival
info op ’s-Gravenhof

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

tige decor van statige kade en romantische IJssel.

Veel vormen van kunstige creativiteit
komen op deze dag op de IJsselkade
‘aan de orde’. En duizenden mensen
komen er jaarlijks van genieten. De
sfeer en gezelligheid van het kuieren
Op de zondag 27 augustus is dit een langs de kraampjes en de gesprekjes
mooie combinatie met de
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terrein De Hietmaat. Een groot aantal
aanspanningen zal hier om 10.00 uur
starten voor een rit door de mooie omgeving van Hengelo. Tijdens de ochtendrit is er om ongeveer 11.15 een
sherry-stop.
Vanaf 12.30 uur verzamelen de aanspanningen zich weer op De Hietmaat
voor de middagpauze en de bekendmaking van de prijzen en de juryrapporten. Dan kunnen de paarden en
hun koetsen van dichtbij bewonderd
worden. De middagrit vertrekt om
13.15 uur. Om 14.30 uur is er een sherry-stop op het Booltinkplein in Keijenborg. Daarna voert de rit weer naar De
Hietmaat, waar de deelnemers om
15.15 uur zullen arriveren.
Tijdens de klassementsrit door de omgevong van Hengelo wordt er op De
Hietmaat een wedstrijd gehouden
voor Dressuur en Vaardigheid. Het
paard staat op 3 september in Hengelo
weer helemaal op de voorgrond.

Trouwen in een echt Kasteel?

Info@kasteelvorden.nl
www.kasteelvorden.nl
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