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Een paar maanden geleden is aan de
leden de vraag voorgelegd ‘wat willen
we, stoppen of gaan we jaarlijks weer
een uitvoering geven’? 
Vrijwel iedereen wilde verder en zo
werd besloten om onder leiding van
een nieuw bestuur weer te gaan repe-

teren’, aldus Bertus Pellenberg. Overi-
gens ziet het bestuur er thans als volgt
uit: Bertus Pellenberg voorzitter, Mi-
randa Beekman-Wunderink secreta-
ris, Marjan Zweverink penningmees-
ter en de leden Ellis ten Have, Anneke
Roelvink, Ingrid Ooms en Karin Gie-
zen. Hierbij is al rekening gehouden
met het gegeven dat Anneke Roelvink
en Marjan Zweverink tijdens de eerst-
volgende ledenvergadering zullen af-
treden en zich niet meer herkiesbaar
zullen stellen. 
Wilma Nijenhuis die in het ‘nieuwe’
Krato de rol van assistent regisseur
gaat vervullen, is blij met de beslissing
van de leden. Zegt zij: ‘We willen laten
zien dat het Kranenburgs Toneel nog
niet is verdwenen en dat het zeer ze-
ker bestaansrecht heeft. Het is nu één-
maal zo dat, wanneer er geen uitvoe-
ringen meer worden gegeven, de men-
sen je zomaar zijn vergeten’, aldus
Wilma. Bertus Pellenberg: ‘We hebben
eerst gekeken in welke locatie we het
beste terecht kunnen, waaronder het
dorpscentrum. Toch maar niet ge-
daan, want als je bijvoorbeeld een
‘goeie’ honderd man publiek trekt, en
er daardoor ‘gaten’ in de zaal ontstaan
speelt dat niet fijn. 
Ook hebben we nog even met de ge-
dachte gespeeld om uit te wijken naar
de kapel in de Wildenborch. Ook daar
hebben we vanaf gezien omdat wij
vinden dat de kapel meer een eigen
gebouw voor de Wildenborchse bevol-

king is. Uiteindelijk hebben we geko-
zen voor de zaal ’t Wapen van ’t Med-
ler. Daar kunnen 80 tot 85 personen
terecht’, zo zegt hij. Wilma Nijenhuis
is ervan overtuigd dat Krato beide
avonden voor een volle zaal zal spelen.
‘Toneeluitvoeringen op het platteland
scoren nog steeds goed. Met name wil-
len de kinderen in de leeftijd van
twaalf, dertien jaar,nog graag met va-
der en moeder naar een toneeluitvoe-
ring. Voor deze leeftijdscategorie zijn
er over het algemeen weinig uitgaans-
mogelijkheden en vinden zij een
avondje uit naar het toneel best wel
gezellig. Bovendien is een toneelavond
niet duur. Wordt de jeugd wat ouder
dan kiezen ze vaak voor andere moge-
lijkheden (disco e.d.) om uit te gaan’,
zo zegt Wilma Nijenhuis. Zelf komt ze
uit een groot gezin en vanaf jongs af
aan heeft zij het als een ‘uitje’ ervaren
om met zijn allen naar een toneeluit-
voering te gaan. Wilma: ‘Ik speel zelf
niet meer, wel is de liefde voor het to-
neel gebleven. Ik ga regelmatig in de
regio kijken, met name de plattelands-
stukken in het dialect gespeeld, boei-
en mij. Dat vond ik altijd heerlijk om
ook zelf te spelen. Ik kijk nog altijd
met veel plezier terug op een komedie
die over een ‘olde mooder’ en haar
drie zonen ging. Ik speelde zelf de rol
van de ‘vernemstige mooder’ zo zegt
Wilma lachend. Bertus Pellenberg is
niet alleen voorzitter, maar ook acteur
en dat ook al weer ruimt 20 jaar. Aan
de onderdanige echtgenoot in het blij-
spel de ‘Truck van Tinus’, bewaart hij
de beste herinnering. ‘Ik zat toen vol-
komen onder de plak van een ‘bazig
wief’, zo kijkt Bertus terug. In de ko-
mende plattelandskomedie ‘Nooit ver-
wacht en toch….’ speelt hij de rol van
vader Jan.Wilma: ‘Weet je wat zo grap-
pig is, er zijn nooit problemen over de
rolverdeling. Wanneer je een blijspel
zoals deze, eerst leest dan zie je de per-
sonen van Krato al voor je wie welke

Toneelvereniging 'Krato' pakt vol
goede moed de draad weer op!

Na een aantal jaren niet op de bühne te hebben gestaan, heeft de toneel-
vereniging ‘Krato’ (Kranenburgs Toneel) vol goede moed de draad weer op-
gepakt en wordt er vrijdag 13 en zaterdag 14 april weer een toneeluitvoe-
ring gegeven. Voorzitter Bertus Pellenberg: ‘Het is niet zo dat wij ‘weg’ zijn
geweest, we hebben alleen een jaar of vier geen uitvoeringen meer gege-
ven. Nadat jaren geleden Schoenaker zijn café had verkocht, zijn er na-
dien diverse uitbaters geweest en heeft het café bij tijd en wijle ook leeg
gestaan, waardoor de activiteiten van onder meer onze vereniging ‘Krato’
op een laag pitje kwamen te staan. Eén van onze laatste uitvoeringen was
toen Harry Sueters afscheid nam. Wel zijn de leden jaarlijks nog altijd een
paar keer bij elkaar geweest voor een gezellige avond of een vergadering.

v.l.n.r.: Marjan Zweverink, Ellis ten Have, Miranda Beekman en Richard Ooms.

rol kan en gaat spelen’. ‘Nooit ver-
wacht en toch….’ Is geschreven door
C.J. Slijkoord. Het is een blijspel in
twee delen dat zich afspeelt in de huis-
kamer van een boerderij. Moeder
Sjaan heeft daar letterlijk en figuur-
lijk ‘de broek aan’. Vader Jan vindt al-
les goed. Schoondochter Jenny is nog-
al eens de dupe van de nukken van
moeder Sjaan. Gelukkig voor Jenny la-
ten haar zoon Jochem en diens vrien-
din Agnes zich de kaas niet van het
brood eten, Als er dan nog een verte-
genwoordigster van de ‘Blije Dozen
Club’ zich aandient, is de gehele fami-
lie van slag. 

De regie van deze plattelands komedie
is in handen van Henny Fleming, daar-
bij geassisteerd door Wilma Nijenhuis. 
De uitvoeringen op vrijdag 13 en zater-
dag 14 april in zaal "’t Wapen van ’t
Medler" beginnen om 20.00 uur.

Auto Zutphen-Lochem B.V.
De Stoven 5, 7206 AZ  Zutphen. Telefoon 0575 - 52 66 22.

FordKa Futura
Nu tijdelijk € 8.395,-
Zolang de voorraad strekt.

Auto Palace

NIEUWE SHOWROOM! OPENINGSSHOW 6, 7 EN 9 APRIL

2e PAASDAG OPEN!

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

De paashaas komt op Feltsigt

Paasvuur in Baak

Onthulling Cactus-piramide

Jaaragenda VVV Bronckhorst

Paaspuzzel / kleurplaat

Deze 
week 

verschijnt

Deze 
week 

verschijnt

Geachte lezers en 
adverteerders,

Wij maken u erop attent dat kopij

en advertenties voor de uitgave

van dinsdag 10 april (week 15)

i.v.m. de Paasdagen donder-

dag 5 april vóór 12 uur in

ons bezit dienen te zijn. 

Graag rekenen wij op uw medewerking. 

De redaktie Weekblad Contact

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

Wortels van de

pop in Ruurlose

kasteeltuin

Het grote en inmiddels al elfde

Kasteeltuinconcert in Ruurlo

gaat dit jaar terug naar de ba-

sis van de populaire muziek

De KunstKring Ruurlo organi-

seert ieder jaar een groot en

opvallend muziekfeest rond

het mooie kasteel bij de entree

van Ruurlo

Jaarlijks kiest de Kunstkring voor

een bepaald thema. Er is bijvoor

beeld aandacht geweest voor zi

geunermuziek, muzikaal werk

uit Ierland en vorig jaar genoten

duizenden liefhebbers van mu

ziek uit de Balkanlanden

Het elfde Kasteeltuinconcert van

3 augustus wordt een muzikale

reis door de tijd. Op de drie bui-

tenpodia in het park rond kasteel

Huize Ruurlo wordt na deze mu

zikale avond duidelijk, dat de Afri-

kaanse muziek grote invloed

heeft gehad op de muziek van de

westerse wereld. De slaven uit

Afrika namen hun gospels en spi-

rituals mee naar Amerika. Hier

ontstond onder grote invloed van

de gospels de blues. Angela Brown

en de Carmenian Gospel Singers

vertolken de gospels en de blues

De Greyhound Bluesband en The

Road Dawgz Blues Band bouwen

de blues tot ongekende hoogte

punten uit

De blues ‘ontaardde’ later in de

jazz, die op 3 augustus wordt ver

tegenwoordigd door het welbe

kende Beets Brother Combo; deze

gebroeders Beets hebben vanuit

Groenlo hun wereldse muziekcar

rière ontwikkeld. Uit blues en jazz

groeiden pop, soul en funk, zoals

Hot Leggs die laat horen

Om vast in de sfeer te komen

speelt het Euphonia Novelty Or

chestra in het voorprogramma de

jazz van de Roaring Twenties. Het

kasteel is op deze avond feeëriek

verlicht en de tuin wordt opge

sierd met fakkels en vuurkorven

Proeven op Preuverie

Winterswijk drie dagen Smulparadijs

De Markt van Winterswijk is op 26

27 en 28 juli omgetoverd tot een

eersteklas openluchtrestaurant

De Winterswijkse horeca zorgt ie-

der jaar voor de gezellige en feeste-

lijke Preuverie

Dit keer presenteren zich meer dan 15

restaurants in smaakvol aangeklede

tenten. Ook deze zeventiende Preuve

rie staat vanzelfsprekend in het kader

van culinaire hoogstandjes. Het bij-

zondere daarbij is, dat iedere kok zijn

of haar eigen specialiteit heeft. Dat

maakt de smaakpapillen los en extra

hongerig. Het is interessant om van de

smaakvolle diversiteit te genieten en

daarnaast te proeven van de gezellig

heid die er alom in het centrum van

Winterswijk heerst. Voor de muzikale

ondersteuning van de geneugten zor

gen Piece of Cake en The Rainbow Jazz

Valentines

Er wordt ook aan de kinderen ge

dacht; Winkie is met een grote

schminckstand op de Preuverie aan

wezig. Op alle drie dagen begint de

Preuverie om 18.30 uur. Een mooi tijd

stip om een actieve dag in en rond

Winterswijk af te sluiten. De mooie

natuur bij Winterswijk is heel ge

schikt voor een wandeling of fiets

tocht. En wanneer de honger zich dan

aandient dan is er de Preuverie!

Kiek Now Us: Beachparty

Voor de tiende keer volleyen op kerkplein

Marvo ’76 uit Mariënvelde was één

van de eerste verenigingen in de Ach

terhoek die met beachvolleybal be

gon. Het 20-jarig bestaan in 1996 was

aanleiding om eens wat nieuws en

wat spectaculairs te opganiseren

Het werd een weekendcompetitie

beachvolleybal. Dat eerste beachvol-

leybaltoernooi was zo’n succes, dat

op 15 en 16 juli dit beachvolleybal

toernooi in Mariënvelde voor de tien

de keer wordt gehouden

Het kerkplein van Mariënvelde

wordt voor dit volleyfeest bedolven

onder een dikke laag strandzand

waarop vijf volleybalvelden worden

aangelegd. Het overige deel van het

plein ademt de sfeer van een tro

pisch strand met een strandpavil

joen, een tent en een bar. Verder is er

een luchtkussen voor de jeugd, die

eventjes niet geïnteresseerd is in vol

leybal. Op dit luchtige en vrolijke

strand is uiteraard een flinke portie

muziek. Het toernooi van Mariënvel

de kent een aantal verschillende ca

tegorieën. Op de zaterdagmorgen

van 15 juli spelen de mini’s circula

tievolleybal. De jeugd tot achttien

lentes speelt in teams van vier spe

lers. Op de middag van de vijftiende

juli wordt er gestreden om de Marvo

Beach Cup. Meer prestatiegerichte

dames- en herenteams strijden hier

om de beker

De zondag (16 juli) staat helemaal in

het teken van recreatief beachvolley

bal voor bedrijven-, vrienden- en fa

milieteams. Dames- en herenteams

spelen drie tegen drie, mixedteams

spelen vier tegen vier. Genieten van

volleybal en alles daaromheen. Ple

zier en gezelligheid zijn bijna even

belangrijk als het spel.

Vorige jaren deden meer dan tachtig

teams mee aan dit weekendtoernooi

en ook dit jaar zal het aantal deelne

mende teams om de tachtig liggen

Omdat dit het tiende beachvolleybal

toernooi van Mariënvelde is en te

vens het dertigjarig bestaan van Mar

vo ’76 wordt gevierd, is er op zater

dagavond 15 juli een vrij toegankelij

ke Beachparty op het strand van Ma

riënvelde. De alom bekende Mariën

veldse rock & lol band Kiek Now Us

treedt dan op. Een mooie gelegen

heid om eens te proeven hoe de Ach

terhoek feest in zomerse sferen

Motoren, kermis en ander breed amusement

Zwarte Cross heeft status van internationaal oer-evenement

De Zwarte Cross is in-

middels een begrip in Ne-

derland en de rest van Euro-

pa. Een oer-festival, waarop alles

draait om gein en amusement van

diverse niveaus. Dit maakt de Zwar-

te Cross tot een groot en feestelijk

festival, waarop niet alleen jonge-

ren tot achttien feestvieren, maar

waar ook gasten van 62 en meer

winters zich kostelijk vermaken

Op 21, 22 en 23 juli is het weer Zwarte

Cross. Dit jaar voor het eerst op de

Schans in Lichtenvoorde. De laatste ja

ren was de Zwarte Cross op een groot

terrein bij de nederzetting Halle. Op de

dagen voor het festival en zeker op de

Zwarte vrijdag van de Cross raakten de

wegen naar het festivalterrein zodanig

verstopt, dat de organisatie gedwongen

werd naar een ander terrein uit te kij

ken. Het was voor de meeste Achterhoe

kers een giller in de verkeersinformatie

op de radio te horen dat er 15 kilometer

file was voor Halle, dat Halleheide en

Hallenijman onbereikbaar waren en in

de Heidenhoek en IJzevoorde de wegen

verstopt zaten met gasten met cara

vans, rijdende slaapwagens en extra

ruime sleurhutten. In Lichtenvoorde

kunnen sport, muziek, theater, stunts

en spektakel nog meer met elkaar geïn

tegreerd worden en elkaar nog beter

aanvullen. De organisatoren geven toe

dat het terrein in Halle wel gezellig was

“We gaan er alles aan doen om ook de

Schans, ondanks de grootte van het ter

rein, knus en gezellig te maken. Ieder

een, jong en oud, moet zich er thuisvoe

len”, aldus de organisatie. De Achter

hoekse gemoedelijkheid en de intimi-

teit van het feest blijven in ieder geval

behouden. Het aantal podia is gegroeid

van zes naar tien. Op deze podia treden

maar liefst 50 muziekacts op. Dit jaar

zullen ook meer spectaculaire stunts de

revue passeren dan ooit. Spil waarom

heen alles draait, is de band Jovink & De

Voederbietels. Op de Zwarte Cross 2006

is de grootste motorcross van Europa

natuurlijk een grote trekpleister. Maar

ook acts en bands als The Heinoos, The

Shavers, Hutspot  Blinde Ed  Beef, Kas

Bendjen, Moj Rakety, The Ayatollahs, de

Loco Loco Discoshow, Motorband, Play

boys, Nashville Pussy, The Freckles en

ga zo maar door zullen zorgen voor een

uitstekende stemming, die meer dan

drie dagen zal duren. Radio 3FM zendt

tijdens de Zwarte Cross-dagen diverse

programma’s uit vanaf het feestterrein

Voor de kinderen is er een meet & greet

met SpongeBob en de gebroeders Ko

Verder is er een complete kermis, waar

door de kids ook volledig aan hun trek

ken zullen komen op deze tiende Zwar

te Cross

Trouwen in een echt Kasteel?

Info@kasteelvorden.nl

www.kasteelvorden.nl
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Huntenpop trekt alle sluizen van festival-
wezen open

Een heel apart en tikkeltje exclu-
sief plaatsje bij iedere festivallief-
hebber heeft Huntenpop. Mis-
schien wel omdat dit festival be-
scheidenheid kent, maar toch
biedt wat iedere festivalganger
zich graag wenst: goede muziek
veel variatie en sfeer

Heel aantrekkelijk is ook de locatie
Dicht tegen de grens met Duitsland
geplakt in Varsselder of all places. Een
heel erg rustiek brokje Achterhoek
met uitzicht op Duitsland. En daar tre-
den op 12 augustus vanaf 12.00 uur
maar liefst dertig bands op“Dit wordt het festival van de verschei-

denheid”, zegt Walter Hendrixen, één
van de organisatoren van Huntenpop
“Door de veelheid aan muziekstijlen
komt iedere bezoeker aan zijn trek-
ken. Onze verwachtingen zijn dan ook
heel hoog gespannen.”Aan het imponerende programma

zijn als laatste bands nog Stereo MC’s
uit Engeland en de Belgische Interna-
tionals toegevoegd. Stereo MC’s zijn
geen onbekenden op de festivals. Deze
Britse funky hiphoppers zijn deze zo-
mer op grote evenementen als Markt-
rock Leuven en de Lokerse Feesten te
horen en te zien
De Internationals met als handelsken-
merk de Caraïbische reggae, gevat in
een ‘organische, eigentijdse sound’,
zijn ook de trekkers van onder meer
Dour Festival, Marktrock en Pukkel-

pop
Enkele andere grootheden die tijdens
Huntenpop optreden zijn: Di-rect, Fla-
co Jimenez, Blue Velvet, Het Oostfront
Kaizers Orchestra, Osdorp Posse, The
Bloody Honkies, Postman, Racoon
Shiver, Stevie Ann  Within Temptati-
on The Presidents of the USA en Zve-
nix
In ieder geval een line-up, die klinkt
als een klok. Maar Huntenpop heeft
nog een andere bijzonderheid. Hun-
tenpop besteedt namelijk ook heel
veel aandacht aan een nevenprogram-
ma. Net als voorgaande jaren is er
weer het Gelders Poppodium. Hier
kunnen de tien beste Gelderse ama-
teurbands hun eerste festivalervaring
opdoen. Verder is hier Dennis Huige
van Racoon, de beste gitarist van Ne-
derland
Tot dit nevenprogramma horen ook
een platen- en cd-beurs  een theater
een filmhuis en een Tibetaans koffie-
en theehuis  Jongleur Marthy LeGray
zorgt voor humor en de liefdesgedich-
ten van Hartenvrouw brengt de ouder-
wetse romantiek op het festival. Nieu-
we en oude liefdes raken weer in vuur
en vlam
Aan de vooravond van Huntenpop (op
vrijdagavond 11 augustus) is er weer
de Tribute Night. Er spelen dan vier
bands met tributes aan de Beatles, Ji-
mi Hendrix, Bon Jovi en Kiss. En dit al-
les onder het motto van Huntenpop
2006: gezelligheid kent geen tijd

DIVERSITEIT GROTER DAN VOORHEEN
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Kleinschalige boekenmarkt aan boorden
van de IJssel

De schilderachtige IJsselkade
van Zutphen vormt op 30 juli
voor de achtste keer het decor
van de boekenmarkt. Het is een
kleinschalige boekenmarkt met
een flink professioneel stempel

Het aanbod van tweedehands en an-
tiquarische boeken is ook op deze
achtste markt zeer breed en van
goede kwaliteit. Op kwaliteit wordt
namelijk goed gelet bij de selectie
voor de bezetting van de 54 kramen
De organisatie probeert ieder jaar
de lat voor de kwaliteit hoger te leg-
gen en de variatie van de literaire
werken groter te maken. Eén van de
deelnemers - om maar een voor-
beeld te noemen - is een verwoed
verzamelaar, die Baedekers en ande-

re reisgidsen te koop aanbiedt. Ver-
der is er een Italiaans koppel van de
winkel Chartae Laudes uit Brede-
voort met mooi papier voor boek-
bindersdoeleinden. Op deze markt
ook speciale aandacht voor kinder-
boeken, kookboeken en mooie en
interessante geschriften over kunst

architectuur en religieDeze Zutphense boekenmarkt on-
derscheidt zich door het steeds wis-
selende en gevarieerde aanbod
Hierdoor is de markt interessant
voor een heel groot publiek, dat ie-
der jaar deze markt ook weet te vin-
den

Ontspannend Uutblaoz’nEven rusten na een ontspannende
inspanning; ff (effen) uutblaoz’n
zeggen ze dan in de Achterhoek
Even uitblazen in de Achterhoek
dat is hier heel gewoon, want deze
regio biedt heel veel gevarieerde
mogelijkheden om eens even uit te
blazen

Voor inspanning én ontspanning
draagt het Achterhoeks Bureau voor
Toerisme vele tientallen ideeën aan in
de 110 pagina’s dikke gids met de titel
‘Uutblaoz’n’. Hierin staan bijvoor-
beeld honderden wandel-, fiets, skee-
ler- en ruiterroutes, die beginnen bij
één van de dertig toeristische over-
stappunten (TOP’s) die de Achterhoek
rijk is. De routes zijn door middel van
duidelijke routebordjes gemakkelijk
te volgen
Er staan in ‘Uutblaoz’n’ ook adressen
van theetuinen, boerenherbergen
kampeerterreinen, streekwinkels en
ga zo maar verderIn ‘Uutblaoz’n’ ontdekt u, dat het ge-

nieten is in de Achterhoek. Nog meer
dan u al dacht. De brochure annex
gids ‘Uutblaoz’n’ is bij de VVV’s in de

Achterhoek en bij het toeristisch be-
drijfsleven in deze regio gratis ver-
krijgbaar

Het Korenburgerveen bij Win-
terswijk is een gebied voor fijn-
proevers Een prachtig, maar
eveneens heel kwetsbaar na-
tuurgebied, dat slechts beperkt
toegankelijk is. Een wandelingdoor één van de laatste nog ‘le-

vende’ hoogveengebieden vanNederland is daarom een unie-
ke belevenis

Op zondag 30 juli is er één van deweinige excursies door het Koren-
burgerveen. Een excursieleider
van Natuurmonumenten wijst de
weg tijdens een ruim twee uur du-
rende excursie, die om 9.00 uur
start bij dienstwoning Den Oppas
aan de Korenburgerveenweg 2 inWinterswijk

Het is een leuke en leerzame wan-

deling door hoog-, maar ook laag-
veen, blauwgrasland en moeras-
bos. Al deze verschillende stukjes
natuur hebben hun eigen bewo-
ners. Hier komen dan ook bijzon-
dere dieren als de blauwborst ende weerschijnvlinder voor. Zeldza-

me planten als lavendelheideveenpluis en verschillende soortenorchideeën vinden hun stekje indit prachtige gebiedDe grootste bedreiging van het Ko-
renburgerveen is verdroging. Omdie verdroging en de onherstelbare

schade daarvan tegen te gaanheeft Natuurmonumenten tal vanmaatregelen genomen. Tijdens de
wandeling komen deze maatrege-
len eveneens aan de ordeRoutebeschrijving en meer info:

www.natuurmonumenten.nl.

Georganiseerd wandelendoor Korenburgerveen
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Trefpunt der zoetekauwers

Needse Nationale Jammarkt smakelijk feest

Ook de zestiende Nationale Jam-

markt van Neede zal weer een

groot smakelijk, maar vooral ook

gezellig marktfeest zijn. Vooral de

laatste jaren heeft de Jammarkt

naam en faam verworven bij zoe-

tekauwers en vele andere belang-

stellenden

Vorig jaar bezochten ongeveer

40.000 mensen de markt en werd het

een onvergetelijk feest. Op woensdag

16 augustus ontvangt Neede graag

weer heel veel 'smulpapen' van hein

de en ver

Het is niet zo verwonderlijk  dat Nee

de één dag per jaar het centrum van

de jamminnaars is. Neede heeft na

melijk een lange jamhistorie. De

jamgeschiedenis begint in 1903 De

Tuinbouw Maatschappij "Gelder

land" begon in dat jaar een jamfa

briek in Neede. Deze fabriek werd in

korte tijd wereldberoemd. De jam uit

Neede werd naar heel veel landen in

de hele wereld geëxporteerd

In de gloriejaren werkten er 160

mensen in de Needse jamfabriek

Uiteindelijk ging de jamfabriek aan

haar eigen succes ten onder. Neede

bleek niet centraal genoeg te liggen

en de hoge transportkosten nekten

de Needse jamindustrie. In 1931

werd de productie gestaakt en wer

den recepten en klantenbestand aan

andere fabrieken verkocht

In 1990 kwam er voor het eerst een

jammarkt om de zoete herinnerin

gen levend te houden. Het werd een

succesformule, die zelfs in het bui-

tenland de aandacht trekt. Op de

markt van 16 augustus bijvoorbeeld

zal de Duitse televisie opnamen ma

ken Verder zijn er jams uit onder an

dere Frankrijk, Engeland, Schotland

Oostenrijk, België, Duitsland, Dene

marken en Zweden. Er zijn bekroon

de jams uit Engeland en Peru

Interessant zijn dit jaar de demon

straties ambachtelijk jammaken van

de historische vereniging "Oud Noor

dijk". Een hoogtepunt is voor de der

tiende keer de presentatie van de

Jamkoningin. Meteen na de opening

van de Jammarkt 2006 om 11.00 uur

wordt ze aan het grote publiek voor

gesteld

De Jamkoningin zorgt er samen met

de ondernemers van Neede voor, dat

het een zomerse en fruitige dag

wordt. Kortom: heel Neede staat op

16 augustus in het teken van zoete

lekkernijen. Om de markt nog aan

trekkelijker te maken is er op diverse

plaatsen muziek. Het Regionaal Seni

orenorkest De Graafschap treedt op

folkloreaccordeonist Henk Land

kroon speelt, het smartlappenkoor

Tranen Met Tuiten plengt muzikale

noten en Leon van der Meer en de

band Djembeé spelen en zingen. De

Jammarkt valt samen met het SEN

zomerfeest en de kermis van Neede

en dat zal naast de jamhobbyisten

veel andere feestvierders naar Neede

lokken

Rekken in de bloemen

De tijd van de bloe-

mencorso's in de Ach-

terhoek is aangebro-

ken. Een bekend corso

is dat van Rekken

Waarin een gezellig

dorp groot kan zijn

zal op 23 en 24 augus-

tus tijdens het Rek-

kense dahliacorso

duidelijk blijken

Op 23 augustus trekt

het dahliacorso naar

sportpark 't Asterloo

De volgende dag wordt dit corso zelfs grensoverschrijdend; op 24 augustus keurt

de jury de wagens waarna om 9.00 uur de rondgang begint. De optocht gaat via

grensovergang Oldenkott naar het Duitse Vreden en weer terug. Op 25 augustus

worden de corsowagens 's avonds op sportveld 't Asterloo nog eens in de spot

lights gezet

Een lichtspel met muziek en romantiek

Moderne gondelvaart op oude

Bredevoortse gracht

De gondelvaart van het stadje Bre-

devoort is een begrip in de Achter-

hoek en wijde omstreken Het sa-

menspel van de kunstig gemaakte

en even kunstig verlichte gondels

met de romantische sfeer van de

Grote Gracht van Bredevoort bie-

den vele duizenden toeschouwers

ieder jaar weer onuitwisbare herin-

neringen

De gondelvaart is echter geen evene

ment vol tradities. De gondelvaart

wordt aan de tijd en de mogelijkheden

van de tijd aangepast. De elf gondels

die op de avonden van 25 en 26 augus

tus en 1 en 2 september door de Grote

Gracht varen  zijn uitgerust met de

meest moderne verlichtingstechnie

ken als lads en pnma-staafjes. Maar

ook andere verlichtingen worden toe

gepast, waardoor de Bredevoortse gon

delvaart een heel eigen en gevarieerde

sfeer krijgt. Naast moderne verlich

ting wordt ook nog gebruik gemaakt

van waxinelichtjes, fietslichtjes en

drijvende fakkels. De veelheid aan ver

lichtingstechnieken geeft een roman

tisch-moderne doch ook warme sfeer

aan deze jaarlijkse gebeurtenis

De gondelbouwers gebruiken het

licht, de lichtjes en de lampjes om de

voorstellingen op de gondels uit te

beelden. De drijvende bouwwerken

zijn verheven tot ware kunststukken

die de basis voor een leuke avond leg

gen. De gondelvaartshow omvat naast

de gondelvaart ook muziek

Op de eerste twee avonden staat Chain

of Fools uit Barlo-Aalten op het gon

delvaartpodium en tijdens de septem

ber-gondelvaarten treedt R U. Ready

op

Tussen de optredens door zijn er nog

andere acts, zoals de dansers van LA

Sports uit Lichtenvoorde, de Zingende

Kok Martin Hogenkamp en de gekke

playback-solo's van Erik Klomps uit

Bredevoort. De gondelshows worde

met vuurwerk besloten. Daarna blijft

het in Bredevoort nog geruime tijd ge

zellig

Internationale Fotografica in openlucht

Uniek initiatief van Doesburgse fotograaf

Eigenlijk was het een 'wereldini-

tiatief' van de Doesburgse foto-

graaf Roel Fokken toen hij in 1995

voor de eerste maal een openlucht

fotograficamarkt in Doesburg or-

ganiseerde

Roel Fokken zegt, dat hij dit initiatief

nam naar voorbeeld van de fotogra

fie-markt in het Franse Bièvres. De

eerste Fotografica's in Doesburg wer

den meteen een succes. Fokken wist

en weet nog steeds heel wat verzame

laars en verkopers naar Doesburg te

halen. Een heel grote kans dus dat er

een onderdeel, de juiste lens of net

dat bijzondere toestel te vinden is

Daarnaast is de sfeer van de Does

burgse straten in het centrum na

tuurlijk heel bijzonder en sfeervol.

Zelfs Japanners en Amerikanen be

zochten enthousiast de Fotografica

markt van Doesburg

Op zondag 20 augustus wordt de

twaalfde Openlucht Fotografica in

het centrum van Doesburg gehouden

onder het motto Zoek je lens in Does

burg. Voor de liefhebbers is er tussen

9.00 en 17.00 uur heel veel te genieten

op de internationale Fotografica

markt

Interessant is tevens het in Nederland

unieke Fotograficamuseum, even

eens een initiatief van Roel Fokken

Hij startte dit museum vele jaren ge

leden op de eerste verdieping van de

plaatselijke kegelbaan. Enkele jaren

geleden werd de hele unieke collectie

verhuisd naar het monumentale

pand Huis Optenoord op de hoek van

de Meipoortstraat en Bergstraat in

Doesburg. Tijdens de Fotografica

markt is dit museum gratis te bezoe

ken

Trouwen in een echt Kasteel?

Info@kasteelvorden.nl

www.kasteelvorden.nl
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Bijna grootste van de wereld

Corso Lichtenvoorde steeds bloeiendspektakel
De tiende september is het weer de
jaarlijkse corsodag in Lichtenvoor-
de. Dit bloemencorso heeft meer
dan een regionale uitstraling. De
organisatoren claimen zelfs, dat
het bloemencorso van Lichtenvoor-
de het op één na grootste corso ter
wereld is. Het Lichtenvoordse bloe-
mencorso bestaat al 77 jaar en zet
ieder jaar tienduizenden bezoe-
kers uit heel Nederland en de rest
van Europa aan tot enthousiaste
reacties

Uit onderzoek is gebleken, dat wie
eenmaal het corso te Lichtenvoorde
bezocht heeft, het jaar daarop terug-
keert. Vele duizenden trouwe bezoe-
kers zullen ook dit jaar op de tweede
zondag van september weer kunnen
genieten van een b(l)oeiend spektakel,
waarvoor bijna twaalf maanden voor-
bereiding noodzakelijk warenIedere inwoner van Lichtenvoorde

wordt wel op één of andere manier be-
trokken bij het bloemencorsoDe honderdduizenden dahlia’s moe-

ten gekweekt worden en er moeten
adresjes elders in ons land of in Duits-
land gezocht worden waar ook nog en-
kele tienduizenden dahlia’s gepoot
kunnen worden. Daarover moeten

duidelijke en betrouwbare afspraken
worden gemaakt. Dan moeten de wa-
gens worden ontworpen en vervolgens
worden uitgevoerd. Dit alles vergt veel
maanden van voorbereiding en werk
Organisatoren en Lichtenvoordse be-
volking slagen er nog steeds in om het
corso ieder jaar nog te laten groeien
Behalve het corso zelf wordt er even-
eens voor een omvangrijk en aantrek-
kelijk voor- en naprogramma gezorgd
Daardoor krijgt het bloemencorso van
Lichtenvoorde een extra accent. De
corsodag van Lichtenvoorde is dan

ook al diverse malen geloofd, gepre-
zen en bekroondHet corso wordt ook dit jaar ‘begeleid’

door diverse muziekkorpsen en show-
orkesten. De CorsoKids openen de gro-
te optocht door Lichtenvoorde. Zij krij-
gen deze eervolle plek in de grote stoet
omdat deze jeugdige corsobouwers de
toekomst van dit wereldberoemde
bloemenfestijn in Lichtenvoorde ga-
randeren
Het voorprogramma met theater, mu-
ziek en kermis begint om 12.00 uur
De corsostoet start om 14.00 uur

Dahliacorso van BeltrumHet 126ste Volksfeest van Beltrum begint op 3 september om 14.30 met

het befaamde bloemencorso. Twaalf wagens met honderdduizenden

kleurige dahlia’s trekken door het dorp, dat dan al in feeststemming

begint te raken vanwege het volksfeestHet corso is een enorm bloemenfeest met als grote attractie dat de wagens

vanaf 18.00 uur in het corsopark aan de Avesterweg van dichtbij bekeken

kunnen worden. De corsowagens staan daar een paar uurtjes te pronk. Alle

details zijn dan goed te bestuderen. Er kan dan eveneens in alle rust nog-

maals genoten worden van deze bloemrijke kunstwerken

Oldtimers
ploegen

Oldtimertractoren, die de land-
bouwgronden in wedstrijdver-
band gaan ploegen. Op 9 septem-
ber is het vanaf 10.00 uur te bele-
ven aan de Stubbelderweg 3 in
Westendorp

Deze ploegwedstrijden met oldti-
mers worden voor de vijfde keer ge-
houden. Het terrein heeft een grootte
van 9 hectaren
Er wordt geploegd in vier catego-
rieën: rondgaand aangebouwd, rond-
gaand getrokken, heen- en weer-
gaand en tweewieltractoren. Een des-
kundige jury beoordeelt de ploegre-
sultaten. Leuk om te zien en te bele-
ven en de sfeer van het echte platte-
land te proeven

Het Gelderse Hengelo is al vele eeu-
wen het paardendorp van deze re-
gio en zelfs van ons land, want in
vroeger eeuwen kwam men uit
heel Nederland en zelfs vanuit
Duitsland naar de bekende Henge-
lose paardenmarkten

Van die paardenmarkten is niet veel
meer over, alleen dan misschien de ve-
le cafés, die Hengelo nog telt. Een hal-
ve eeuw geleden waren er dat echter
nog veel meer. Hengelo spreekt echter
op het gebied van paardenkeuringen
nog een geducht woordje mee. Op 26
augustus is er de dag van het Lippiza-
ner-paard. Verder is er op deze dag
naar alle waarschijnlijkheid ook een
keuring van het Dartmoor Pony Stam-
boek op het terrein De Hietmaat aan
de Zelhemseweg. Op 2 september is er
een premiekeuring van het Friesche
Paard
De twee paardenbeeldjes in Hengelo
tonen de relatie van Hengelo en het
paard duidelijk aan. Die relatie wordt
op zondag 3 september eveneens goed
zichtbaar. Op deze dag houdt de ver-
eniging van het aangespannen paard
In Stap en Draf een klassementsrit
Deze rit telt mee voor het Nationale
Kampioenschap. De jurering van de
authentieke aanspanningen wordt
verzorgd door de Nationale Vereni-
ging Traditioneel Gerij. Om 9.00 uur
beginnen de juryleden hun werk op

terrein De Hietmaat. Een groot aantal
aanspanningen zal hier om 10.00 uur
starten voor een rit door de mooie om-
geving van Hengelo. Tijdens de och-
tendrit is er om ongeveer 11.15 een
sherry-stop
Vanaf 12.30 uur verzamelen de aan-
spanningen zich weer op De Hietmaat
voor de middagpauze en de bekend-
making van de prijzen en de juryrap-
porten. Dan kunnen de paarden en
hun koetsen van dichtbij bewonderd
worden. De middagrit vertrekt om
13.15 uur. Om 14.30 uur is er een sher-
ry-stop op het Booltinkplein in Keijen-
borg. Daarna voert de rit weer naar De
Hietmaat, waar de deelnemers om
15.15 uur zullen arriverenTijdens de klassementsrit door de om-

gevong van Hengelo wordt er op De
Hietmaat een wedstrijd gehouden
voor Dressuur en Vaardigheid. Het
paard staat op 3 september in Hengelo
weer helemaal op de voorgrond

AANSPANNINGEN EN MOOI GERIJ
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Kunst op IJsselkade en festival op ’s-GravenhofZutphen bruist in het laatste week-
einde van augustus. Er is volop
kunst op de IJsselkade op 27 augus-
tus en gedurende dat hele weekein-
de is er een festival rond het ‘s-Gra-
venhof. Een festival met veel mu-
ziek en theater

Op de zondag 27 augustus is dit een
mooie combinatie met de Kunst op de
IJsselkade, die de Rotary Club Zutphen
dan voor de veertiende keer organi-
seert. Meer dan tachtig kunstenaars
tonen hun werken in het schilderach-

tige decor van statige kade en roman-
tische IJssel

Veel vormen van kunstige creativiteit
komen op deze dag op de IJsselkade
‘aan de orde’. En duizenden mensen
komen er jaarlijks van genieten. De
sfeer en gezelligheid van het kuieren
langs de kraampjes en de gesprekjes
met de kunstenaars zijn heel apart

Daarbij is er voldoende mogelijkheid
om even te zitten, te genieten en alles
te laten inwerken

avk@weevers.nl



� Complete voeding voor
aankomen / afslanken en
goede energie met persoon-
lijke begeleiding. Jerna
Bruggink (0575) 46 32 05.
www.vitalcare.nl

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

� Bewegen is heel belang-
rijk, maar ook het veranderen
van uw eetpatroon! Herba-
life helpt u daarbij! Nieske
Pohlmann (06) 54 32 66 69 /
(0314) 64 13 09.

� Goed uitziende alleen-
staande hr. 64 jr. zoekt
vrouw om gezellige dingen
mee te ondernemen. In be-
zit van auto. Evt. later relatie.
Brieven met foto onder nr.
M22-1, Bureau Contact, Post-
bus 22, 7250 AA Vorden.

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

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

� Nordic Walking leren vol-
gens de originele Finse Alfa-
methode. Bel (0575) 46 36 03
of kijk op www.vitalnowa.nl.
Tevens loopgroepen voor
iedereen.

� De stichting veiling com-
missie Vorden houdt elke 1e
en 3e zaterdag van de maand
meubelverkoop van 9 tot 12
uur aan de Schuttestraat 20
te Vorden.

� Te koop: wasmachine
1400 toeren; koelkast, gas-
kookplaat als nieuw!, tel.
(06) 22 03 47 08.

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

� Te koop fiets z.g.a.n. met
extra lage instap en 3 ver-
snellingen, Lin Bike De Luxe.
Prijs n.o.t.k., tel. 0575-461614.

� Te huur voor tijdelijk ca. 3
jaar vrijstaand woonhuis bij
boerderij in het buitengebied
van Hengelo (Gld), Tel. (0575)
46 16 14 of (06) 10 07 70 05.

� Het seizoen in de 16 ha
tuinen van de Wiersse begint
op donderdag 12 april met
een rondleiding die bezoekers
op die dag (en op de donder-
dagen erna) de kans bieden
de opeenvolgende bloei van
de narcissen, lenteklokjes,
kievietsbloemen, erythronium
en andere verwilderde bollen
te bewonderen. Daarna komen
azalea’s en rhododendrons
aan de beurt. Vertrek elke don-
derdag om 10.30 uur vanaf
de poort, ingang via N319 bij
km 16.7, € 7 p.p. (vooraf aan-
melding niet nodig). Voor
groepen (ook op andere da-
gen) reserveren 0573-451409.

� Gezocht echt alles uit
de oorlog ’40-’45 uniform,
medaille, helm, bajonet, foto’s,
etc. Bel vrijblijvend (0575)
46 39 42.

� RUN2DAY Runners Vor-
den. Beginners 18.30 uur
gevorderden 19.45 uur. Iedere
donderdagavond. Vertrek vanaf
Sporthal Vorden, tel. 55 28 27.

� Ik zoek nog wat werk in
de huishouding. Donderdag
of vrijdagmorgen. Bellen na 4
uur. Tel. 55 29 86.

� Gezocht: stalling voor
oldtimer in Vorden. Tel. 55
55 88.

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

� Te koop: Caravan Cha-
teau Grand Prix Splendid
314 met koelkast, kachel en
voortent (Walker). In goede
staat. Bouwjaar 1979. Vraag-
prijs: € 550,-. D. Wentink, tel.
(0575) 55 24 92.

� Vanwege 50-jarig bestaan
vrijdag 6 april gratis kinder-
opvang bij Jels Kinderpara-
dijs. Bel (0575) 55 19 03.

� Te huur: ruimte in een
voormalige ligboxenstal of
loods (berging, opslag of iets
anders). Tel. (0573) 46 12 77.

� Homo, Lesbisch, Bi??
Kom bij een praat/gezellig-
heidsgroep van St. de Krin-
gen. Er zijn groepen voor
mannen, vrouwen en bisek-
suele mannen. Meer info op
www.dekringen.nl Mannen
0573-452375 (Wim)of mail;
achterhoek@dekringen.nl
Vrouwen 0573-402454 (Mar-
leen).

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

Dagmenu’s
4 t/m 10 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 4 april
Tomatensoep/kipfilet met stroganoffsaus, aardappe-
len en groente

Donderdag 5 april
Boeuf Bourgignon met aardappelkroketten en rauw-
kostsalade/ Chocolademousse

Vrijdag 6 april
Mosterdsoep/ Zalmfilet met dille saus, aardappelen
en groente

Zaterdag 7 april (alleen afhalen)
Kipspies ‘Hawaï’ met ananas, knoflooksaus, frieten
en rauwkostsalade/ Parfait met slagroom 

Maandag 9 april
2e Paasdag geopend, vanaf 11.00 uur. 

Dinsdag 10 april
Wiener Schnitzel met frieten en rauwkostsalade / IJs
met slagroom

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

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

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

even binnen op Kerkstraat nr. 3 te Vorden.

Smakelijk eten!! Bistro De Rotonde team 
Wendie en Thomas

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

Wij wensen u smakelijke
Paasdagen

VLAAI V/D WEEK
Paasvlaai 

gevuld met Zwitserse room

6-8 pers € 6,25
DINSDAG = BROODDAG

3 fijn volkoren € 4,25
PAAS-KNALLERS

geldig op vrijdag en zaterdag

Paastaart 
gevuld met slagroom 8 pers.

Gesorteerde harde bollen 
wit / bruin / maïs

10 stuks € 3,99

Hervormde kerk Vorden
Donderdag 5 april Witte Donderdag 19.30 uur ds. B. Nep-
pelenbroek HA., Goede Vrijdag 6 april 10.00 uur ds. H.
Westerink, HA, 19.30 uur ds. J.Kool. Zaterdag 7 april 22.00
uur ds. K. Kool, paaswake, zondag 8 april 10.00 uur ds. B.
Neppelenbroek

Gereformeerde kerk Vorden
Vrijdag 6 april 19.30 uur ds. D. Westerneng HA Zondag 8
april 10.00 uur en 19.00 uur ds. D. Westerneng

Hervormde kerk Wichmond
Donderdag 5 april 19.30 uur ds. H. Westerink HA, Goede
Vrijdag 6 april 19.30 uur ds. B. Benard Zondag 8 april 10.00
uur ds. M. Beanrd-Boertjes

R.K. Kerk Vorden
Donderdag 5 april 10.00 uur Eucharstieviering Goede vrij-
dag 6 april 15.00 uur Kruisweg,19.00 uur Eucharistie F. Ho-
genelst, zaterdag 7 april 19.30 uur Paaswake, Zondag 8
aprilfebruari 10.00uur pastor J. v.d. Meer Eucharistieviering

R.K. Kerk Vierakker
Donderdag 5 april 18.30 uur viering in Baak
Vrijdag 6 april 15.00 uur Kruisweg, 19.00 uur viering in
Steenderen
Zaterdag 7 april woord/communiedienst
Zondag 8 april 10.00 uur Eucharistieviering, herenkoor

Tandarts
6 tot 9 april Goede vrijdag en pasen P.J. Waart, Barchem  tel
0573 44 17 44. 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 mid-
dags en 08.00 uur de volgende ochtend, in de weekenden en
op feestdagen: tel. (0900) 200 9000.

Regionale Huisartsenpost  te Zutphen.
U krijgt waar mogelijk een telefonisch advies van de dienst-
doende doktersassistente of huisarts òf een afspraak voor
het spoedspreekuur op de huisartsenpost. Kom niet zo
maar naar de post toe, bel altijd eerst voor overleg. Om
iedereen optimale zorg te kunnen bieden en wachttijden zo
veel mogelijk te beperken wordt er uitsluitend volgens
afspraak gewerkt. Als u om medische redenen niet in staat
bent om de huisartsenpost te bezoeken dan komt er een
‘rijdende huisarts’ bij u thuis. Houdt uw verzekeringsnummer
en medicijnen bij de hand als u belt en neem ze mee als u
naar het spreekuur op de huisartsenpost komt. De huis-
artsenpost is gevestigd in het Entreegebouw van ziekenhuis
Het Spittaal in Zutphen.

Apotheek
De avond-, nacht- en weekenddienst wordt verzorgd door
Apotheek Warnsveld, Runneboom 16, Warnsveld. 
Tel. (0575) 57 24 95, fax (0575) 52 57 28.

Gelre ziekenhuizen Zutphen, locatie Het Spittaal
Ooyerhoekseweg 8, tel. (0575) 59 25 92. Bezoektijden:
dagelijk van 15.00-15.45 uur en 18.45-19.30 uur. Een aantal
afdelingen heeft afwijkende bezoektijden, te weten:
Bewaking (Intensive Care en Hartbewaking): 11.00-11.30
uur en 19.00-19.30 uur.
Kinderafdeling: Ouders mogen 24 uur per dag aanwezig zijn.
Overig bezoek: 15.00-16.30 uur en 17.45-19.00 uur. Tiener-
afdeling: 15.00-16.30 uur en 17.45-19.30 uur. Gynaecologie
& Verloskunde: Partners kunnen doorlopend op bezoek
komen van 08.30-21.30, behalve tussen 12.30-15.00 uur
(rusttijd). Overig bezoek: 10.30-11.30 uur, 15.30-16.30 uur,
18.45-19.30 uur.

Brandweer 
Tel. 112.

Politieteam Bronckhorst
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 open-
bare ruimte kunt u contact opnemen met de gemeente, tel.
(0575) 75 03 39. Bijv. afgebroken takken, lantaarnpaal die
niet brandt, losliggende stoeptegel, kleinere gaten in de weg
of een rioolverstopping binnen de bebouwde kom.
Wilt u buiten kantoortijden iets dergelijks melden en het kan
niet wachten, bel dan het calamiteitennummer voor spoedei-
sende gevallen van de gemeente, tel. (06) 13 10 07 77.
Voor storingen aan gemalen en het drukrioolsysteem in het
buitengebied kunnen inwoners rechtstreeks contact
opnemen met: Dusseldorp BV, tel. (0544) 39 55 27.

Ambulance 
Tel. 112.

De Graafschap Dierenartsen 
Tel. (0575) 58 78 80. Voor openingstijden en overige infor-
matie kijk op www.degraafschapdierenartsen.nl

Pedicure 
Gerry Wisselink, pedicure, manicure en massage. Gediplomeerd
voor diabetici en reumatische voet. Tel. (0575) 46 73 38
(dichtbij Kasteel Zelle).
Voetverzorgingssalon Podi, gediplomeerd pedicure, diabetische
en reumatische voet, lid Pro-voet, Dorpsstraat 8, Vorden.
Telnr. 0575 - 55 11 41 / 06 - 2735 5382. www.podi.nl

Wooncorporatie ProWonen
Postbus 51, 7150 AB Eibergen
Woonwinkel Vorden/Borculo/Ruurlo
Tel. (0575) 43 85 60
Woonwinkel Vorden open van ma. t/m vrij. 
van 8.30-17.00 uur. vorden@prowonen.nl

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

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

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

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

Sensire thuiszorg
Diëtetiek, maaltijdservice, personenalarmering en Woonzorg-
centrum De Wehme.
Tel. (0900) 88 56 (lokaal tarief), 24 uur p/dag bereikbaar. 
Internet: www.sensire.nl  -  E-mail: info@sensire.nl

Thuiszorgwinkel, Ooyerhoekseweg 6, Zutphen, tel. (0900)
88 56 (lokaal tarief).
Inloopspreekuur wijkverpleegkundige do. 10.00-11.00 uur
bij Prowonen, Kerkplein 20.

Slachtofferhulp, tel. (0575) 54 12 22.

Uitvaartverzorging
Monuta uitvaartcentrum Het Jebbink 4a, tel. (0575) 55 27 49
of (0800) 02 30 550.
Eppink/Ruiterkamp uitvaartverzorging. Dag en nacht
bereikbaar, tel. (0575) 45 20 20.

Openbare bibliotheek Vorden
Tel. 55 15 00; www.bibliotheekvorden.nl; geopend dinsdag
13.30-20.00 uur, woensdag 13.30-17.30 uur, donderdag 13.30-
17.30 uur, vrijdag 13.30-20.00 uur, zaterdag 10.00-12.00 uur.

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

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

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

Klachten en Informatieburo Gezondheidszorg Steden-
driehoek 
voor vragen over de gezondheidszorg. Inloopspreekuur
elke woensdagochtend van 9.30-11.30 uur, Oude Bornhof
55-56, Zutphen, tel. (0575) 54 41 41. Overige dagen van
9.00-11.00 uur bereikbaar onder tel. nr. (055) 54 14 618.

Stichting Welzijn Vorden
– Welzijn Ouderen, Nieuwstad 32, tel. 55 34 05, 

openingstijden ma. t/m vr. van 9.00 tot 11.00 uur. 
E-mail: welzijnouderenvorden@hetnet.nl
Website: www.welzijnouderenvorden.nl
Voor de volgende diensten en activiteiten kunt u terecht
bij Welzijn Ouderen:
Personenalarmering
Maaltijdvoorziening
BOS (Bezoek Oppas Service voor dementerende ouderen
en chronisch zieken).
Centrale Vrijwillige Hulpverlening
Open Tafel 
Iedere dag, uiterlijk een dag van tevoren aanmelden bij: 
Welzijn Ouderen of Sensire de Wehme tel. (0314) 35 74 50.
Hobbyen in het Dorpscentrum, Raadhuisstraat 6
Meer Bewegen voor Ouderen (M.B.v.O.)
Gymnastiek, sport en spel, volksdansen en zwemmen
Seniorenhuisbezoek
Ouderenadviseur; geven van advies, ondersteuning bieden
bij het maken van keuzes, hulp bij het leggen van contacten,
ondersteuning bij het invullen van (aanvraag-)formulieren.

– WegWijZer Vorden
Eén aanspreekpunt voor al uw vragen op het gebied van
wonen, welzijn en zorg. Voor jong en oud. Tevens steun-
punt mantelzorg van VIT en uitleen van hulpmiddelen.
U kunt WegWijZer Vorden bellen of bezoeken op elke
werkdag van 9.00 tot 11.00 uur. Bezoekadres: Nieuwstad
32 in De Wehme, tel. (0575) 55 31 59. 
E-mail info@portaalwegwijzer.nl

Stankmeldingsnummer Gelderland
Tel. (026) 35 99 999.

Marlies Aartsen
Massagepraktijk voor kinderen en volwassenen, Lichaams-
gerichte kinder- en jeugdtherapie, Het Hoge 3, 7251 XT
Vorden, tel. (0575) 55 62 17. www.marliesaartsen.nl,   lid van
VNT, 32 zorgverzekeraars vergoeden behandeling, doorver-
wijzing huisarts is niet noodzakelijk.

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

Weekenddiensten en belangrijke telefoonnummers
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Zie in het hart van Contact
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Deze week
in Contact

• NIEUWE EN GEBRUIKTE FIETSEN EN BROMFIETSEN
• GROTE VOORRAAD ONDERDELEN
• VERHUUR VAN FIETSEN, TANDEMS EN FAMILIEFIETSEN
• VERKOOP VAN SKELTERS

• Wij moeten plaats maken voor de collectie van 2007
• NU: diverse 2006 modellen van

GAZELLE • BATAVUS • KOGA-MIYATA • GIANT • SPARTA
tegen scherpe prijzen!!

KIJK • PROBEER • PROFITEER

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

KOOPZONDAG
11.00–17.00 uur26 november26 november

SCHOENMODE HERMANS
.

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

Wij gaan verbouwen

daarom 10% korting
op onze GEHELE collectie SCHOENEN en LAARZEN

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

Raadhuisstraat 27
Hengelo (Gld.)

Tel. (0575) 46 25 47
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Deze akties zijn alléén geldig van 22 t/m 26 november!

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

20%
KORTING
OP GEHELE

COLLECTIE*

20%
KORTING
OP GEHELE
COLLECTIE*

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

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

LANGELER MODE KERKSTRAAT 11
7255 CB   HENGELO GLD   0575-461235

HENGELO GLD.

NIEUW!

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

Bettinkhorst 2 - 7207 BP Zutphen - Tel. (0575)-51 66 46

KOM LANGS VOOR 
EEN PROEFRIT!

VANAF
€24995,-

E I N D E L I J K !

CHEVROLET
EPICA

STANDAARD MET 
6-CILINDER MOTOR

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

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

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

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

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

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

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

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

Weevers vernieuwt de website van Weekblad Contact

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

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

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

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

Passage

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

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

De opbrengst wordt aangewend om
nieuw handwerkmateriaal te kopen
en om enkele gezellige middagen voor
de deelneemsters te bekostigen. 
De organisatie hoopt de niet verkoch-

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

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

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

Verkoop kleedjes bij de Welfare

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

PCOB lezing over de
Achterhoek

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Weevers vernieuwt de website van Weekblad Contact

Weekblad Contact ook op
Internet
Naast de vertrouwde papieren uit-
gaven, verschijnen de weekbladen
van Contact nu ook wekelijks op
Internet in de vorm van "E-paper",
de electronische krant. Op een zeer
gebruiksvriendelijke wijze kunt u
door de pagina's "bladeren" en arti-
kelen aanklikken om leesbaar te
vergroten. Wilt u graag via uw
computer op de hoogte blijven van
het laatste nieuws of leest u toch
liever vanaf krantenpapier, wij bie-
den u beide mogelijkheden.
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WEEKBLAD VOOR VORDE  - KRANE BURG - CH O D - ERAKKER - L DE - EDLER - LDE BORCH - DELDE

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

ierakker VordenWichmond ranenburg

Delden Linde Medler

ildenborch

Bronckhors t  Noord

Zie in het hart van Contact

Hèt kadoboek.konijnenbult.nl

Deze week
in Contact

• NIEUWE EN GEBRUIKTE FIETSEN EN BROMFIETSEN• GROTE VOORRAAD ONDERDELEN• VERHUUR VAN FIETSEN TANDEMS EN FAMILIEFIETSEN• VERKOOP VAN SKELTERS• Wij moeten plaats maken voor de collectie van 2007• NU: diverse 2006 modellen vanGAZELLE • ATA US • OGA-MI ATA • IANT • SPA TAtegen scherpe prijzen!!KIJK • PROBEER • PR OFITEERKieftendorp 11 - 7255 MG Hengelo Gld. tel: 0575-467278

KOOPZO DAG.00–17.00 uur26 november26 no ember

SCHOENM ODE HERMA S .

S I N T O P G E L E TOns magazijn wordt te kleinWij gaan verbouwendaarom 10% kortingop onze GEHELE co ectie SCHOENE  en LAARZENoopzondag 26 nov. 11.00-17.00 uur“Oh, kom er eens kijken”Raadhuisstraat 27Hengelo (Gld.)Te . 0575  46 25 47‘s maandags geslotenmidden in het   hart van Bronckhorst

Extrakoopavondenwo / do22 / 23 novKoop-zondag26 nov

Extrakoopavondenwo do22 23 novKoop-zondag26 nov

Deze akties zijn alléén geldig van 22 t/m 26 november!Bij besteding vanaf € 75,-30% korting op een ski-lesBovendien maakt u kans op een gratis ski-les voor het hele gezin!

20%KORTING20%KORTINGOP GEHELECOLLECTIE

SPALSTRAAT 32 HENGELO GLD. TEL. (0575) 46 18 84Profiteer SOLDER E PrijzenBLAZERS NU € 75,-- 2 OOR € 125,--T'SH RTS U € 20,-- 2 OOR € 35,--BROE E U € 49,-- 2 OOR € 75,--PULLO ERS U € 35.-- 2 OOR € 50.--LANGELER MODE ER STRAAT 117255 CB   HE GELO GLD   0575-461235

HE GELO GLD.

W

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

M

E I N D E L I J K !

CHEVROLET
EPICAMM

De digitale versies bieden enkele voor-delen boven de papieren uitgaven. Zoheeft u een overzicht van alle uitgavenvan Weevers en kunt u de archieveninzien voor oudere uitgaven. Ook dezoekfunctie over de actuele uitgavenin het archief is heel handig om viatrefwoorden artikelen terug te vinden.Op de openingspagina staat een ver-zameling van artikelen van de voor-pagina's van de kranten die via E-paperworden gepubliceerd.Als u regelmatig nieuws aanlevert aande redactie, dan is het nu mogelijk omeen logincode aan te vragen voor eenafgeschermd deel van de websitewaarmee de aanlevering wordt ver-eenvoudigd en u zelf meer invloedheeft op de opmaak van het artikel.Tevens heeft u een overzicht van alleartikelen die u via dit systeem heeftaangeleverd.De advertenties in de krant staan ookin de digitale versie. Hierbij bieden wijde mogelijkheid om de advertentie telaten doorlinken naar uw eigen web-site. Het aanleveren van Contactjes ge-

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

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

Weevers vernieuwt de website van Weekblad Contact

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

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

Passage

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

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

Verkoop kleedjes bij de Welfare

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

PCOB lezing over deAchterhoek

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

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

Oud Vorden

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

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

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

Passage

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

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

De opbrengst wordt aangewend om
nieuw handwerkmateriaal te kopen
en om enkele gezellige middagen voor
de deelneemsters te bekostigen. 
De organisatie hoopt de niet verkoch-

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

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

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

Verkoop kleedjes bij de Welfare

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

PCOB lezing over de
Achterhoek

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

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

Oud Vorden

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

Ook voor urngedenktekens en
onderhoud van bestaande monumenten.

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

Industrieterrein ”De Mars”
t.o. Woonboulevard Eijerkamp

sinds 1908

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

of erfafscheidingen 
100% garantie

veur weinig

Kwekerij de Hedera
Strodijk 4, Vorden

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

Het motor rijbewijs halen?
MOTORRIJSCHOOL J. DERKSEN

Tel. (0575) 46 19 39

incipit vita nova...
hier begint een nieuw leven.

Finet

28 maart 2007

Zij weegt 3335 gram & is 50 cm lang.

Arjan Kuijperij &
Jacobine Rodenburg

Dorpsstraat 32, 7251 BC Vorden
0575 - 55 05 54

Gezellig een beschuitje eten?
Laat het ons even weten!

Kristalhelder

Op 23 maart 2007 thuisgekomen

Lulu
Lulu Fang Jing

Geboren 10-2-2006 provincie Guangdong, China

Roy, Paula en Yulin Nijhuis-Biekart

Het Hoge 42
7251 XX Vorden

GRAFSTEENSPECIALIST

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

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

Uw uitvaart in vertrouwde handen!

Wij verzorgen uitvaarten

met de aandacht die een uitvaart verdient

ongeacht waar u woont 

of verzekerd bent!

Tel. 0575 - 45 20 20

Dag en nacht bereikbaar

Uw uitvaartleiders:

J. Eppink        A. Ruiterkamp

Steenderen         Almen

website: www.eppinkruiterkamp.nl

e-mail: uitvaart@eppinkruiterkamp.nl

Bronkhorsterweg 1
a
, 7221 AA SteenderenJosé Hummelink Uitvaarzorg 

Afscheid is geen keuze

uw persoonlijke uitvaart wel  

Ruwenhofstraat 16 

7161 CX Neede

ongeacht de eventuele vorm van uw verzekering

24 uur per dag bereikbaar op 06 - 273 888 22

Onze Gerrit

* 20 juni 1963 † 1 april 1996

”
Toch altijd bij ons”.

Fam. Krajenbrink-Boland

Warnsveld

Afslanken/
Aankomen

gratis
begeleiding

Info: Annie Haaring
Tel. (0575) 467 381

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

Mister Steam is te huur bij:

Huur
Mister Steam

en reinig zelf uw vloerbedekking of
bankstel in een oogwenk!

Mister Steam is een handige machine
waarmee u snel en grondig zèlf 

meubelstoffering of vloerbedekking
kunt reinigen.

Mister
Steam

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

Paasrollade en gekookte
achterham 2 x 100 gram € 2.95

Special

Vitello tonnato 100 gram € 3.25

Kookidee

Schouderfilet 
rollade 500 gram € 3.99

Keurslagerkoopje

Katenhaasjes 3 stuks € 5.50

Maaltijdidee

Filet rollade 500 gram € 4.99

PAAS-
IDEE  Lekker volop vers lamsvlees

Pasen op Italiaanse wijze! Een kalfsoester, gevuld met tonijn, crême
fraîche, mosterd en kappertjes, omwikkeld met een malse plak ham.

Wij staan met deze Special, de Vitello tonnato, garant voor een
prachtig culinair Pasen. Kan niet mislukken!

Ga naar www.keurslager.nl voor bijpassende recepten.

“Pasqua Italiana!”

CURSUS AFRIKAANS
DJEMBÉ 

VOOR KINDEREN
Basisschool groep 5 t/m groep 8.

Start 12 april 
van 16.00 tot 17.00 uur.

10 lessen 45 euro
“Gaia” Praktijk voor Creatieve

Therapie Muziek
Yvon Taken

tel. (0573) 45 24 36
Muldersweg 3, 7261 LG Ruurlo

CURSUS AFRIKAANS
DJEMBÉ 

VOOR VOLWASSENEN
Start 12 april 

van 19.00 tot 20.00 uur.
10 lessen 65 euro

“Gaia” Centrum voor Natuurlijk
Tijdsbewustzijn

Yvon Taken
tel. (0573) 45 24 36

Muldersweg 3, 7261 LG Ruurlo

Ansje en Herman Vrielink
zijn op 15 april 2007 25 jaar getrouwd.

Wij houden receptie op maandag 16 april a.s.
van 15.30 tot 17.30 uur in Hotel Bakker, Dorpsstraat
24 te Vorden.

April 2007

Het Vogelbosje 8
7251 CA Vorden

v. Kouswijk-
Jansen

KLARENBEEK (De Kar)

Voor al uw tuin en straat aanleg. 
Tevens verkoop alle soorten

sierbestrating en tuinaccessoires.

NU: Chinees hardstenen tegels, 
div. afmetingen,
prijs per m2 v.a. € 30,=

(zolang de voorraad strekt!)

Tel. 055-3012365 
www.kouswijkjansen.nl

PAAS 
CHARLOTTE

TAARTJE
met luchtige advokaat

bavaroise 

± 6 pers.

nu  €7.95

KUKEL
VLAAI

KLEIN 

€ 6.70

GROOT 

€ 10.50

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 2 t/m 7 april.

DIVERSE
MATEN 

PAASBROOD

goed gevuld met 
krenten, rozijnen,

noten en amandelspijs

De enige echte 
ZWANENHALZEN 

volgens origineel recept

Wij willen iedereen bedanken voor het warme
medeleven dat wij hebben ondervonden na het
overlijden van onze lieve moeder en oma

W.B.M. Nijenhuis-Eggink

Uw aanwezigheid en de vele kaarten hebben ons
goed gedaan.

Kinderen, klein- en achterkleinkinderen

Vorden, maart 2007

“’t kump zoals ’t kump
en ’t geet zoals ’t geet”

“Als het kan dan is het goed
Maar als het niet kan zo, dan is het niet anders”

Na een bijzonder positief leven met een warme
belangstelling voor iedereen om haar heen heeft ze
ons op haar eigen manier verrast. Met kracht en
schoonheid heeft ze afscheid van ons genomen op
ruim 90 jarige leeftijd, onze lieve moeder, schoon-
moeder, oma en oma-oma

Elisabeth Grada Maria 
Mombarg-Eggink

Bertha
sinds 5 januari 1972 weduwe van 

Albertus Hendrikus Johannes Mombarg 
Bertus

Geboren op 23 augustus 1916
Overleden op 27 maart 2007

Ben en Hennie 
Sabine en Michiel 

Elly †
Harry en Ria

Bram 
Rien en Pauline

Ineke en Albert
Coen en Miranda
Karen en Edwin
Judith

Maria en Kees
Jossi
Joeri
Nikki

Cilia
Tom en Kim
Harm en Mieke

Jozien en André

en achterkleinkinderen

Correspondentieadres:
Ruurloseweg 68, 7251 LV Vorden.

De afscheidsviering en de begrafenis hebben op
maandag 2 april te Kranenburg plaatsgevonden.



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

Word jij onze nieuwe collega?
Wij zijn een ambachtelijke Keurslagerij waarbij vakmanschap,

service en kwaliteit hoog in het vaandel staan. Elke dag voorzien
wij onze klanten van de beste en de lekkerste vleesspecialiteiten. 

Voor onze Keurslagerij zijn wij op zoek naar een 

Winkelslager (32 uur p/w) 
die (redelijk) zelfstandig kan werken, die perfect specialiteiten 

kan presenteren, veel kennis heeft van vlees en de

bereidingsmethoden én die bereid is om met ons de uitdaging

aan te gaan ons bedrijf verder uit te bouwen. Wij bieden een
gezellige werkomgeving en ’n prima salaris.

Meer weten?

Mail ons: info@kuenen.keurslager.nl
Reageren?

Stuur een brief mét CV naar onderstaand adres.

Kuenen, keurslager. 
T.a.v.: Dhr.W.Kuenen

Dorpsstraat 66 AX Ruurlo

Kuenen, keurslager
De lekker eten winkel

Dorpsstraat 66, Ruurlo
Tel. (0573) 45 13 37 • Fax (0573) 45 30 68

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

JAN de WINKEL b.v.
landbouwmechanisatie- en construktiebedrijf

tuin- en parkmachines

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

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

Voor professional en doe-het-zelver

U vindt ze natuurlijk bij:

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

– Tuinontwerp – Tuinaanleg
– Tuinonderhoud – (sier)bestrating

Al 25 jaar hèt adres voor:

• Spachtelputz ( ook in kleur)

• Spackspuiten

• Pleister en schuurwerk

• Lijsten en ornamenten

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

Als het goed m
oet zijn!

STUKADOORSBEDRIJF

Dick Zelle
VORDENRommelmarkt

Sensire de Wehme houdt op 14 april van 10.00 tot 15.00
uur haar jaarlijkse rommelmarkt.
Kom rondsnuffelen op deze gezellige markt. Onder het
genot van een kopje koffie of thee. Voor ieder wat wils.
De opbrangst van deze rommelmarkt komt geheel ten
goede van de Bus.

Komt allen naar onze rommelmarkt!

Sensire De Wehme • Nieuwstad 32 • Vorden

Burg. Galleestraat 55, Vorden

Vraagprijs € 249.000,- k.k.

Aan de rand van het dorp gelegen,
goed onderhouden appartement
op de begane grond.
• ca. 90 m2 woonoppervlakte
• eigen terras, tuin en berging.

Burg. Galleestraat 57, Vorden

Vraagprijs € 249.000,- k.k.

Aan de rand van het dorp gelegen,
goed onderhouden appartement
op de eerste verdieping.
• ca. 90 m2  woonoppervlakte
• balkon en een garage in de

onderbouw.

Aan- en verkoop van onroerend goed
Taxatiesmakelaardij o.z.

Zutphenseweg 31, 7251 DG Vorden
telefoon 0575 - 55 57 33

Uw makelaars: 

Gerrit van Zeeburg en Marco Wiggers

Heuvelweg 8, Almen

Vraagprijs € 489.000,- k.k.

In rustige ruim opgezette villawijk
gelegen goed onderhouden villa
met garage en royale tuin.
• 475 m3

• perceel: 725 m2

• fraai aangelegde tuin met
tuinhuisje.

Ruurloseweg 89b, Vorden

Vraagprijs € 440.000,- k.k.

Op slechts 3,5 kilometer van
Vorden gelegen, perfect onderhou-
den vrijstaand woonhuis.
• ca 480 m3

• perceel: 1205 m2

• diepe tuin met blokhut, 
vrij uitzicht.

Het Hoge 24-26, Vorden

Vraagprijs € 369.000,- k.k.

Aan mooie woonstraat gelegen,
gerenoveerd monumentaal woon-
/werkpand.
• ca 360 m3

• perceel: 345 m2

• dubbele berging en beschutte
achtertuin.

Emmalaan 3, Vorden

Vraagprijs € 349.000,- k.k.

Aan de rand van de bebouwde
kom, rustig gelegen half vrijstaan-
de semi-bungalow.
• ca 425 m3

• perceel: 455 m2

• vrij uitzicht over parkje en
weilanden.

’t Gotink 45, Ruurlo

Vraagprijs € 299.000,- k.k.

Aan de rand van Ruurlo op rustige
plek gelegen, vrijstaande semi-
bungalow met garage.
• ca 450 m3

• perceel: 319 m2

• fraai aangelegde tuin, recent
geschilderd.

Wichmondseweg 15, Baak

Vraagprijs € 540.000,- k.k.

Rustig gelegen volumineus onder
architectuur gebouwde woon-
/werkvilla met dakterras.
• ca 975 m3

• perceel: 615 m2

• fraai aangelegde tuin met
vrijverpartij.

Hoogstraat 38, Toldijk

Vraagprijs € 345.000,- k.k.

In landelijk gebied tussen Zutphen
en Doetinchem gelegen royaal
HELFT VAN DUBBEL WOONHUIS
met grote schuur, paardenstallen
en weilanden.
• ca 550 m3

• perceel: ca 5000 m2

• betaalbaar wonen in het buiten-
gebied

Hoetinkhof 3, Vorden

Vraagprijs € 249.000,- k.k.

In rustige wijk gelegen, uitge-
bouwd half vrijstaand woonhuis
met garage.
• Ca. 380 m3

• Perceel: 369 m2

• Diepe achtertuin op het zuiden.

O P E N  H U I Z E N  D A G    z a t e r d a g  1 4  a p r i l  1 1 . 0 0 - 1 4 . 0 0  u u r

Voor uitgebreide informatie en ons overige aanbod zie www.vanzeeburgmakelaardij.nl

WEEKBLAD

Nu ook op internet

www.contact.nl



AUTO
EEN OCCASIONAANBOD VAN AUTOBEDRIJVEN UIT DE REGIO

AUTO- EN RIJWIELBEDRIJF
Zutphenseweg 85 Vorden

(0575) 55 12 56

Peugeot Partner 2.0 HDI VTC, 1-2002, geel, Airco, centr. vergr., trekhaak, 150.000 km
Peugeot 106 1.1 Accent, 12-2000, zilver grijs met.,centr. vergr., radio, 38.000 km
Peugeot 206 1.4 XR, 10-1999, groen met, centr. vergr., 74.000 km
Peugeot 205 1.4 3drs Generation, 1-1998, rood, centr. vergr., radio/cd, 72.000 km
Peugeot 205 1.4 3drs Generation, 5-1997, rood, centr. vergr., radio, 91.500 km
Nissan Almera 1.6 16v, 2-1996, rood met., airco, centr. vergr., 85.000 km
Nissan Sunny 1.4 16v, 2-1995, groen, lm.velgen, 114.000 km

Peugeot 206 Gentry
automaat, 6-2001, airco,

org. radio, grijs, 89.000 km
Renault Scenic Grand, 7 pers., 1,6-16V 49000 km augustus 2004

VW Passat Variant 1.9 Tdi 133.000 km januari 2003

Honda Jazz 1.2 Cool 9000 km december 2004

Fiat Stilo 1.8 16V, 3-drs. 75000 km mei 2002

Kia Sorento
2.4, benzine,

35000 km, juni 2003

Tel. (0575) 44 20 89
www.autobedrijfniesink.nl Dambroek 9 - Baak

AUTOBEDRIJF NIESINK

Opel Corsa
X1.2, blauw, 1997,

82000 km
Citroën Saxo 1.1 blauw 1996 114.000 km
Suzuki Swift Cabrio blauw 1993 130.000 km
Opel Astra X1.6 automaat grijs 1999 117.000 km
Citroën AX 1.1 zwart 1993 190.000 km

PAASAANBIEDING
Banden extra scherp geprijsd. O.a. Uni Royal en Gislaved.

Slotsteeg 18 Hengelo (Gld.)  Tel. (0575) 46 27 79  Fax (0575) 46 05 55

AUTOBEDRIJF

BRUIL

Renault Scenic
16I RXE 2001,

blauw, 98000 km
www.autobedrijfbruil.nl

Zelhemseweg 19  7255 PS  Hengelo(Gld)  0575-464793

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

• In- en verkoop nieuwe
en gebruikte auto’s

• Schadereparaties

Ford Ka zwart 98000 2001
Hyundai Atos automaat zilver 34000 2001
Peugeot 206 1.4 Gentry zilver 72000 2001
Renault Clio Mexx rood 129000 1996
Suzuki Alto rood 68000 1996
VW Golf 1.4 16V airco zwart 53000 2001

Zutphen-Emmerikseweg 113 - Baak            (0575) 44 14 48

Opel Astra 1800 club 5-drs. 1998 € 5950,-
Opel Astra 2.2 sport 2003 € 12.950,-
Audi A3 1600 Ambition 2001 € 10.950,-
Ford Focus Station 1600 2002 € 10.950,-
Opel Corsa Maxx 5-drs. 2004 € 10.950,-
Opel Vectra 1800-16V Comfort 2003 € 15.500,-
Peugeot 307 5-drs. 1600 XT 2002 € 10.950,-
VW Golf 1600 2002 € 9950,-
Mazda 323 FastBreak 1998 € 5750,-
Opel Astra 1800 Cabrio 1999 € 10950,-
Suzuki Ignis 2002 € 9950,-
Fiat Panda 1200 Emotion 2006 € 9950,-

Opel Astra
1600-16V Edition

5-drs. € 19.950,-

VW Polo blauw met. 2002
VW Passat TDI groen met. 1999
Volvo V40 blauw 1999
Opel Omega 2.5 V6 station 1996
Jeep Cherokee 6 cil. zwart 1992

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

Renault Scenic
1.6, 16V
Bj. 2000

Hoge Wesselink 2 - Steenderen (0575) 45 19 74

M
M

Toyota Avensis
1.8 16V Wagon, 2001-10

111.000 km € 12750,-
Daihatsu Terios 1.3 16V 5DR SXE 2004-8 15.000 km € 16750,-
Hyundai Lantra 2.0 GLS Wagon 2000-2 94000 km € 7750,-
Mazda MX5 1.6l 1993-8 96000 km € 8500,-
Opel Astra X1.6SZR Statw. Club 1999-2 135000 km € 7500,-
Opel Zafira Z1.6XE 16V Comfort 2002-8 130500 km € 12250,-
Suzuki Wagon R 1.3 5-drs Season 2002-7 65000 km € 7950,-
Volkswagen Polo 1.6 55KW 3-drs 1997-2 148000 km € 5750,-

Autobedrijf
Melgers

AUTOBEDRIJF

D. LANGWERDEN
Tel. (0575) 44 16 21

www.autolangwerden.nl MPV is een auto met hoge zitplaats

Citroen Xsara 1.6I Chrono 04-1999 128.000 km € 4.950,-
Opel Astra X1.6SZR Statw. Fresh 06-1997 163.398 km € 2.750,-
Opel Astra X1.6XEL 16V 3-drs GL 08-2000 128.919 km € 6.500,-
Renault Scenic 1.6 16V Auth. bas. MPV 09-2003 83.100 km € 15.250,-
Renault Scenic Expr. 1.6 16V MPV 09-2001 62.000 km € 11.250,-
Renault Scenic Expr. Sport 1.6 16V MPV 04-2003 105.489 km € 13.750,-
Renault Trafic 1.9 DCI 100 pk ex btw 04-2003 88.000 km € 12.000,-
Suzuki Jimny 1.3 3DR Metal Top JLX 03-2001 56.000 km € 10.250,-
Volkswagen Golf CL 1.8 55 KW var. 11-1998 174.532 km € 5.950,-

Hyundai Tucson 2.0
I 2WD, 01-2004, grijs,

16.352 km € 19.500,-

Weevers Net

Ontworpen en geproduceerd door

Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden

Postbus 22, 7250 AA Vorden

Tel. (0575) 55 73 10

Fax (0575) 55 73 11

E-mail: info@weevers.net

Zojuist gepubliceerd:

www.binnehuiscenterhci.nl

Ontwerp en realisatie internetsite’s

Hoveniersbedrijf

Marco Besselink
� TUINONTWERP �

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

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

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

Warnsveld 29 april 
groot feest ...

75 jaar 
Super Stein

vele activiteiten 
in en om de super Aan de
Breegraven te Warnsveld.

Met o.a.grote 
Belgische veiling ...

Er zijn nog enkele kramen
vrij voor 20 euro 

per 4 meter.
Aanmelden en info 
06-50 976 358 of
fliwi@chello.nl.

Wees er snel bij ...OP = OP



CULTUUR EN NATUUR
Het unieke aan de Bronckhorst
Kunst10Daagse is dat de veelal prach-
tig gelegen accommodaties in de ge-
lijknamige gemeente aan elkaar zijn
gekoppeld door middel van afwisse-
lende wandel-, fiets-, en autoroutes.
Tijdens deze Kunst10Daagse is het dus
mogelijk om cultuur- én natuurbele-
ving optimaal met elkaar te combine-

ren. Een routekaart met daarop de
deelnemers aan deze 10daagse organi-
saties zorgt voor het overzicht.

RANDPROGRAMMA
Naast de bijzondere exposities die er
tijdens deze 10daagse worden georga-
niseerd is er een afwisselend randpro-
gramma. Zo wordt er in samenwer-
king met Hessink's Veilinghuis een

taxatie- en veilingdag op kasteel Vor-
den georganiseerd. Verder zal de
jeugd in de gemeente kennis kunnen
maken met Cultureel Erfgoed op de
Bleek in Hengelo (Gld.) en staat de ar-
chitect Cuijpers centraal in de kerk te
Kranenburg. Nadere informatie over
de exacte invulling volgt. 

OPROEP VOOR KUNSTENAARS
EN GALERIES
Bent u nog niet benaderd als mogelij-
ke deelnemer aan de Bronckhorst
Kunst10Daagse en heeft u wel interes-
se? Neem dan contact VVV Bronck-
horst, via telefoonnummer 0575 -
553222 of stuur een e-mail naar in-
fo@vvvbronckhorst.nl

Bronckhorst in het teken van Kunst!
In de periode 11 tot en met 20 mei 2007 houden enkele tientallen galeries,
musea en tentoonstellingsruimten in de gemeente Bronckhorst open
huis en organiseren allerlei bijzondere activiteiten en exposities in de ka-
der van de Bronckhorst Kunst10daagse. Vele kunstdisciplines zijn verte-
genwoordigd, het belooft bijzonder te worden. De Bronckhorst
Kunst10Daagse is een initiatief van verschillende ondernemers, kunste-
naars, culturele organisaties, de VVV en de Gemeente Bronckhorst.

VORDENSE BRIDGECLUB

Uitslagen maandag 19 maart:
Groep A:
1 Mw. Hendriks / Dhr. Bergman 60,14%
2 Dhr. Wijers / Dhr. Thalen 57,64%
3 Mw. v. Druten/Mw. Hulleman 54,86%

Groep B:
1 Mw. Matser / Dhr. Hissink 64,17%
2 Mw. Wortel / Dhr. Spreij 57,92
2 Mw. van Alphen / Dhr. Gille 57,92%

Groep C:
1 Mw. de Greef / Dhr. de Greef 66,67%
2 Dhr. den Ambtman / Dhr. Kip 55,56%
3 Mw. / Dhr. Gr. Bramel 52,08%

Woensdag 21 maart:
Groep A:
1 Mw. v. Gastel / Mw. Hendriks 64,06%
2 Mw. Thalen / Dhr. Thalen 57,81%
3 Dhr. Hissink / Mw. Nulden 56,25%

B r i d g e n

De djembe is een instrument dat voor-
al bedoeld is om samen te spelen. Hoe
beter je op elkaar let en naar elkaar
luistert hoe mooier en strakker het rit-
me zal klinken, Het instrument is heel
toegankelijk en iedereen kan het le-
ren. Je kunt er veel energie in kwijt en
zelfs een slecht humeur of een ver-
moeide schooldag trommel je er lek-

ker uit. Het kan zijn dat je in het begin
in de knoop kunt raken met je linker-
en je rechterhand, vooral als je daar al
wat moeite mee hebt. Het bespelen
van de Afrikaanse djembe is dan voor-
al goede hersengymnastiek. Tijdens de
les zijn er dembe's beschikbaar. Deze
kan men niet mee naar huis nemen.
Trommelen op je eigen benen, op de
tafel of een emmer is dan een oplos-
sing. Ook start op 12 april een cursus
djembe voor volwassenen. Voor vol-
wassenen geldt precies hetzelfde en
kan het trommelen een plezierige be-
zigheid zijn die meer met ons doet
dan wij in eerste instantie zouden ver-
moeden. Beide cursussen bestaan uit
tien lessen. Zie ook het contactje.

Cursus Afrikaanse Djembe
Op 12 april start muziektherapeu-
te Yvon Taken in haar praktijk een
cursus Afrikaanse Djembe speciaal
voor basisschoolkinderen uit
groep 5 t/m groep 8. In deze cursus
leren de kinderen waar dit instru-
ment vandaan komt,hoe het is ge-
maakt en hoe je het kunt bespelen.

Het gezelschap was op deze vroege za-
terdagmorgen in huize Harmsen aan
de Clauslaan bijeen om te vertellen
over hun werkzame leven bij Winkels
Techniek B.V., het bedrijf dat twee jaar
geleden Emsbroek Installatie Tech-
niek uit Vorden overnam. De ‘oud-ge-
dienden’, (vrijdag was hun laatste
werkdag), vinden deze overname door
Winkels Techniek richting toekomst,
een goede zaak. Goed voor de conti-
nulteit van het bedrijf, dus goed voor
de werkgelegenheid. Terwijl Gerrie
Harmsen de heren van koffie en koek
voorzag, vertelde het kwartet ‘hon-
derd-uit ’ over hun actieve loopbaan.
En wat voor loopbaan, alles bij elkaar
bijna 160 jaar werkervaring!
Ga maar na: Gerrit Harmsen werkte er
45 jaar, Gerard Zieverink 43 jaar, Si-
mon Wiersma 42 jaar en Hans van
Vuuren 28 jaar! Laatstgenoemde nam
om gezondheidsreden afscheid, trou-
wens de heren maken allemaal ge-
bruik van een pré-pensioenregeling.
Ze zijn niet bang om in een zwart gat
te vallen. ‘We hebben allemaal rustig
naar dit afscheid toe kunnen werken,
het komt dus absoluut niet als een ver-
rassing’, aldus het eensluidende ant-
woord. Vrijdagmiddag werden zij, om-
ringd door familie in het directiekan-

toor van Winkels Techniek in het zon-
netje gezet. Mooie toespraken van on-
der meer directeur Henk Winkels, van
Jurgen Maatkamp (namens het perso-
neel) en unit-manager Richard Brands.
Een hapje en een drankje, boeketten
bloemen en geschenken ‘onder cou-
vert’, kortom de heren vonden het een
prachtig afscheid.
Gerrit Harmsen volgde na de lagere
school een opleiding voor timmer-
man, maar vond uiteindelijk werken
in de ‘verwarming’ bij Emsbroek toch
mooier. ‘Ik heb toen op de avond-
school in Apeldoorn de opleiding ver-
warmingsmonteur gevolgd. Ik heb al-
lereerst ongeveer 15 jaar de service en
onderhoud van ketels (oliestook) en
gaskachels verzorgd. Ook nog een be-
paalde periode in het magazijn ge-
werkt. Een collega van ons, Tonnie de
Jong was tevens begrafenisonderne-
mer. Als hij een uitvaart moest verzor-
gen, verving ik hem in het magazijn’,
aldus Gerrit Harmsen. Daarna was
Gerrit ook veelvuldig in geheel Neder-
land op pad voor het plaatsen van on-
der- en bovengrondse tanks. ‘De groot-
ste klus was bij verfindustrie Sikkens
in Sassenheim. Daar zijn we twee jaar
bezig geweest om in totaal 25 tanks te
plaatsen’, zo zegt Gerrit Harmsen. Ver-

velen zal hij zich de komende tijd niet:
sportschool bezoeken, tuinieren en
dansen bij een dansgroep.

Gerard Zieverink werd, toen hij nog op
de Leo Stichting in Borculo ‘metaalbe-
werking’ studeerde, daar ‘geronseld’
door toenmalig personeelsmanager
van Emsbroek, Henri van Dorsten. ‘
Ook ik ben begonnen als leerling-
hulpmonteur. Ik werd ingewerkt door
Everhard Kuis. Mijn eerste klus was
het monteren van hulzen voor de C.V.
leiding bij de openbare dorpsschool’,
zo herinnert Gerard zich als de dag
van gisteren. Het steeds maar verder
studeren van Gerard Zieverink werd
beloond. Zo’ n 23 jaar geleden volgde
hij de ‘legendarische’ Weevers op als
hoofd elektra en service onderhoud.
Ook hij zal zich niet vervelen. Als het
even kan fietsen met de jongens van
de fietsclub ‘De Paasberg’. De meeste
vrije tijd zal evenwel worden opge-
slokt bij het assisteren van zijn vrouw
Diny in het restaurant ‘De Zonne-
bloem’ in Dochteren bij Lochem.
Simon Wiersma kwam op 13-jarige
leeftijd met zijn ouders vanuit Fries-
land naar Vorden waar zijn vader be-
noemd werd tot hoofd van de kaasma-
kerij van de zuivelfabriek. Simon: ‘Ik
heb na mijn schooltijd (LTS Zutphen)
eerst een jaar bij elektra handel Hans
Dekker gewerkt. Ik verdiende er 26
gulden in de week. Als ik om opslag
vroeg gaf Hans Dekker ‘niet thuis’.
Toen ben ik naar de overkant van de
weg gestapt naar Emsbroek. Daar ging
ik direct vijf gulden per week meer
verdienen. Mijn eerste elektra- karwei
was, samen met kleine Jan Boers-
broek, installaties aanleggen in de
Boonk, Elshof en de Bongerd. Gedu-

Bij Winkels Techniek Vorden B.V.

160 jaar werkervaring in een klap met pensioen!

Over één ding waren Gerrit Harmsen (60), Hans van Vuuren (57), Gerard
Zieverink (59) en Simon Wiersman (60) het unaniem eens: Op karwei gaan,
achter op de motor van Gerrit Slagman, dat was pas lachen! ‘We vertrok-
ken dan vanaf Emsbroek in Vorden naar Laren. Dan moest je eerst de hou-
ten Spitholtbrug bij het Tente-kanaal over. Vlak voor de brug stopte Ger-
rit altijd. Dat betekende afstappen en te voet met de motor ‘aan de hand’
naar de andere kant van de brug lopen. Daar voelde Gerrit of de banden
nog heel waren, of er geen spijkers inzaten. Indien geen spijkers (en dat
was vrijwel altijd zo) de motor weer starten en op naar de klant’. Terwijl
Gerard Zieverink deze anekdote vertelt, luisteren Gerrit Harmsen, Hans
van Vuuren en Simon Wiersma lachend mee. Het verhaal over Gerrit Slag-
man klonk hen als muziek in de oren.

rende 25 jaar heb ik ook service en on-
derhoudsdiensten verricht’, zo zegt Si-
mon Wiersma.
Zijn grootste klus in de elektra-tak, het
aanleggen van kilometers leiding in
het pand van de Gems op het indus-
trieterrein. Ook was Simon bij Sorbo
Vorden gedurende 5 jaar bijna ‘kind
aan huis’. Hij heeft één grote hobby:
de damsport. Daar mogen ze hem bij
wijze van spreken, s’nachts voor wak-
ker maken. Rusland, Letland, Oekral-
ne, waar heeft Simon niet deelgeno-
men aan grote toernooien. En nog
steeds, met heel veel passie! Hans van
Vuuren heeft wel een heel merkwaar-
dige carrière achter de rug. ‘Ik weet
het nog goed, ik ben op 23 oktober
1978 bij Emsbroek begonnen. Daar-
voor werkte ik in de confectie, in een
naai- atelier. Bij Emsbroek leerde ik
het vak van onderhoudsmonteur. Dus
hield ik het bij ‘draad’, alleen ander
draad dan in het naai- atelier’, zo zegt
Hans lachend. Ook het elektra werk
leerde hij in de praktijk. In zijn Ems-
broek-jaren ging Hans van Vuuren
veel op karwei samen met Gerrit Slag-
man of Simon Wiersma. Het kwartet
tot slot: ‘Het was bij Emsbroek en re-
cent bij Winkels Techniek een fijne pe-
riode waarop wij met een goed gevoel
terug kijken’.

DASH D1 - BOEMERANG D2
Na helemaal uitgerust te zijn van een
mooi kampioensfeest gaat de competi-
tie voor Dash dames 1 gesponsord
door Woudstra architecten en Strada
sports nog even verder. Zaterdag 31
maart werd er gespeeld tegen dames 2
van Boemerang uit Eibergen. Voor de
wedstrijd werden de dames nog even
in het zonnetje gezet door het bestuur
van Dash en de dames van Boeme-
rang. 

De eerste set verliep redelijk moei-
zaam. Boemerang speelde erg scherp,
integendeel van Dash. De meiden kon-
den niet laten zien wat ze in huis heb-
ben. Deze set ging dan ook naar Boe-
merang met 20-25. De dames van
Dash wilden het hier niet bij laten zit-
ten, en gingen vol goede moed de
tweede set in. Door een goed liggende
pass en beter verdedigend werk kon-
den ze een voorsprong maken en die
behouden. Deze set ging overtuigend
naar de kampioenen: 25-16. De derde
set wist Dash het goede spel vast te
houden. Weer een goede pass waar-
door aanvallend goed gescoord kon
worden, 25-17. De vierde set verliep
iets anders. De stand ging gelijk op tot
de 17. Gelukkig, door een aantal goede
servicebeurten, lukte het om de set
winnend af te sluiten met 25-18. Weer
een mooie overwinning voor de da-
mes van Dash. De volgende wedstrijd
wordt gespeeld tegen Alfun/Focus op
14 april. Supporters zijn altijd wel-
kom!

ZATERDAG 31 MAART UITSLAGEN
The Phantoms D1 - Dash D5: 1-3
Dijkman/WSV MB1 - Dash MB2: 1-3
V.C.V. MC3 - Dash MC2: 3-2
TOHP MA1 - Dash MA1: 2-3
Victoria H1 - Dash H1: 3-1
ASV H2 - Dash H2: 2-3
Dash circ. 2 - Dynamo 2: 0-4
Dash MB1 - Longa '59 MB1: 4-0
Dash D4 - V.IJ.V. D2: 4-0
Dash D2 - Alfun/Focus D1: 3-2
Dash D3 - Longa '59 D6: 3-1
Dash D1 - Boemerang D2: 3-1

PROGRAMMA ZATERDAG 7 APRIL
13.00 Greven Bovo MA2 - Dash MA1
13.00 Blok '71 MC2 - Dash MC2
15.30 D.V.O. D5 - Dash D4

Vo l l e y b a l

Op 9 juni is het zover: de 33ste EO-
Jongerendag!  Samen met duizen-
den jongeren genieten van arties-
ten uit binnen- en buitenland, sa-
men praisen en geprikkeld worden
door inspirerende sprekers. Ook jij
kunt dit spektakel live meemaken
in het Gelredome in Arnhem! 

Het veelbelovende thema is 'Dream
Bigger': over dromen dus. Grote dro-
men die echt uitkomen. Dromen over
God, jezelf en jouw leven. Daarover
gaan Kees Kraaijenoord en Tiemen
Westerduin het met je hebben. 

Tiemen is jongerenwerker bij de HCJB
en Kees zal natuurlijk ook optreden.
Naast de Ronduit-Praiseband zullen
dit jaar Stellar Kart, Group 1 Cew en
Chris Tomlin optreden. De toegang is,
zoals altijd gratis, maar je moet wel

van tevoren reserveren. Dit gaat het
makkelijkst via internet op
www.eo.nl/jongerendag, maar kan
ook telefonisch iedere werkdag via
telnr. 0900-3002200. De jongerendag
begint om 9.30 uur en duurt tot onge-
veer 17.00 uur. 

Ook dit jaar is er de mogelijkheid om
samen met andere jongeren uit Vor-
den en omstreken met de bus naar
Arnhem te gaan. Je kunt zelf een kaart
reserveren, maar je kunt ook mee op
de groepskaart. De aanmelding voor
de groepskaart moet je vóór 12 april
doorgeven. 
Voor de bus kun je je tot 31 mei opge-
ven. Natuurlijk proberen we de bus-
reis zo voordelig mogelijk te regelen.
Je kunt je opgeven bij Carolien Brou-
wer, tel. (0575) 55 10 60 of Henri Eskes,
tel. (0575) 55 44 22.

EO jongerendag



Zwemseizoen 2007  
Openstellingsperiode: 
zondag 29 april t/m zondag 9 september  
De zwemlessen starten maandag 7 mei.

Openingstijden:
maandag          13.00 – 20.00 uur 
dinsdag t/m vrijdag    7.00 – 20.00 uur 
zaterdag & zondag  12.00 – 17.00 uur 

Koninginnendag, Hemelvaartsdag en 2e Pinksterdag geopend 
als op zondag.  
-  Bij mooi weer flexibele openingstijden
-  Bij eventueel slecht weer eerder gesloten 
-  Info telefoon (0575) 551203

Zwemvierdaagse:  
maandag 19 juni t/m vrijdag 23 juni
Aanvangstijden:  ma. 19 juni: 18.30 – 20.00 uur  
di. 20 juni t/m vr. 23 juni:  
’s ochtends  7.00 - 10.00 uur of 18.30 – 20.00 uur.  
Kosten incl. entree: € 3,50 p.p.

WWW.ZWEMBAD-INDEDENNEN.NL

Aangepaste
Openingstijden
Laatste week: 

Ma:   14.00-19.00  
di-vr:   7.00-10.00     

  14.00-19.00

Tarieven: 
Combinatie abonnement, 1e ouder € 50, - 

2e ouder € 30, - 

kind 3 tot 18 jaar   € 22, - 

Seizoenabonnement,  kind 3 tot 18 jaar   € 32, - 

volwassene   € 50, - 

65+   € 44, - 

Zwemleskaart hele seizoen diploma A € 130, - 

(incl. lessen, diploma, douchen) diploma B / C € 70, - 

Speciale diploma’s  € 50, - 

Zwemtraining volwassenen,  € 70, -   

Entreekaart kind 3 tot 18 jaar     € 2,50 

Volwassene / 65+    €  3, - 

Avondkaart na 18.00 uur     € 2,30 

10-badenkaart kind 3 tot 18 jaar   € 22, - 

Volwassene / 65+   € 27, - 

Golfbaan kind 3 tot 18 jaar    €  1, - 

Volwassene / 65+     € 2, - 

Groepskaart (minimaal 25 
personen)  p.p. 

Groepskaart (minimaal 25 
personen)  p.p. 

    € 2,30 

Voor op het prikbord!!

De laatste kans om uw abonnement in de 
voorverkoop te bestellen! Inschrijfformulieren vind 

u op www.zwembad-indedennen.nl 
Opgave voor zwemlessen kan nog tot 28 april!

OCCASIONS

Dorpsstraat 103, 7136 LJ Zieuwent
Tel. (0544) 351 319 - Fax (0544) 351 794 - www.auto-voorhuis.nl

Kijk ook op: www.auto-voorhuis.nl

Daihatsu Copen II 2005 british green met. € 20.000,—
Daihatsu Terios 1.3 SXE Aut. 2005 zilver met. € 17.500,—
Mazda Premacy 1.8 Exclusive + airco 2004 zilver met. € 17.000,—
Opel Vectra 1.8 Comfort + airco 2003 zilver met. € 15.450,—
Daihatsu Cuore 1.0 Nagano Sporty 2006 zilver met. € 10.000,—
Toyota Avensis 1.8 Linea Luna Sedan 1999 zilver met. € 9.850,—
Opel Astra 1.6 Pearl Station 2000 zilver met.  € 8.500,—
Daihatsu YRV 1.3 XTI + airco 2001 groen met. € 8.250,—
Peugeot 206 1.4 Ambiance 2002 zilver met. € 7.950,—
Daihatsu Gran Move 1.6i CS 2000 rood/zilve met. € 7.500,—
Toyota Avensis 1.6 Linea Terra Sedan 1998 zwart met. € 7.450,—
Daihatsu Applause nieuw model 1999 groen met. € 7.250,—
Daihatsu Gran Move 1.6i CS 2000 groen met. € 7.000,—
Daihatsu Gran Move 1.6i CS 1999 groen met. € 7.000,—
Nissan Primera 1.6 GX 5-drs 1998 blauw met. € 6.750,—
Toyota Corolla 2.0 Diesel HB L. Terra  1999 groen met. € 6.000,—
Daihatsu Sirion 1.0 RTI Aut. + airco 1999 champagne met. € 5.250,—
Mazda Demio 1.3 1998 blauw met. € 4.950,—
Daihatsu Cuore 1.0 RTI + airco 2000 rood € 4.950,—
MCC Smart Pulse Softtouch 1999 zwart/oranje € 4.950,—
Citroën Xsara 1.4I Berline 1999 zilver met. € 4.250,—
Daihatsu Feroza 1.6 Resin-Top SE 1993 wit € 3.500,—
Hyundai Excel  1999 groen met. € 3.250,—
Daihatsu Applause Tokyo 1997 groen/grijs met. € 2.950,—
Daihatsu Move 850 1997 groen/zilver met. € 2.950,—
Daihatsu Cuore 850 TS-5 1994 zwart met. € 1.950,—
Suzuki Swift 1.0 GL 1994 blauw met € 1.850,—
Mitsubishi Colt 1.6 Aut. 1992 zilver met. € 1.650,—

Etos Barendsen
Vorden bv T 0575 554082
Zutphenseweg 3 F 0575 554126
7251 DG Vorden www.barendsen-vorden.nl

MAKE-UP COLLECTION

Demonstratie
op zaterdag 7 april a.s.

U kunt zich aanmelden voor een 
GRATIS make-up door visagiste.

Op de lagere school heeft u voor het eerst leren lezen. Helaas krijgen de meeste mensen
vanaf een jaar of 40 opnieuw leesproblemen. U ziet niet alle letters meer even scherp.
Daarom geven we u graag een uiterst veelzijdige spoedcursus lezen. Sterker nog:
als vakopticien hebben we voor ieder leesprobleem de perfecte oplossing. Komt u langs?

Boek: leesbril
Een goede leesbril is
op maat voor u
gemaakt. Dat wil

zeggen dat beide ogen optimaal
worden gecorrigeerd. Iets wat met
kant-en-klare brilletjes nooit kan.
Want daarbij hebben beide glazen
altijd dezelfde sterkte, terwijl
dat in de praktijk vaak niet zo is.
Wie écht wil lezen, kiest voor 
een échte leesbril.

Beeld: Varilux
Computer
Wilt u nog meer zien?
Hoewel u er ook in 

de verte perfect mee kunt zien, 
is Varilux Computer het ideale
glas voor computerliefhebbers.
Dit multifocale glas is speciaal
ontwikkeld om computerwerk
prettiger en makkelijker te maken.
Er zijn minder onnatuurlijke 
hoofdbewegingen bij nodig.
U kunt alle teksten over de gehele
breedte van uw beeldscherm lezen,
maar u ziet ook uw toetsenbord,
muis en aantekeningen.

Bouw: Interview
Met uw leesbril ziet 
u scherp op lees -
afstand. Met het

Interview glas ziet u scherp op
diverse afstanden tussen de 
40 en 120 cm. Met deze 
bijzondere leesglazen kunt u dus
niet alleen perfect lezen, maar 
even gemakkelijk kaarten, tuinieren 
of bijvoorbeeld klussen in huis.
Interview is dé kijkoplossing voor
mensen die meer willen bereiken
met hun leesbril.

Zutphenseweg 7
7251 DG Vorden 
Tel. (0575) 55 15 05

Pikeursbaan 16
7411 GV Deventer
www.pikeurmakelaars.nl

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

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

VORDEN - KERKSTRAAT 11

Uw speciaalzaak in verf, behang, isolatieglas,
zonwering, raamdecoratie en gordijnstoffen

Rijkenhage 16 • Zutphen • Tel. (0575) 54 13 95

De volgende merken verf zijn uit voorraad leverbaar:

Herberts • Allihol • Sigma • Histor • Sikkens • Flexa
Wijzonol • Niveau • Ceta Bever

en uiteraard alle schildersbenodigdheden

Alles onder één dak bij

fons jansen
installatiebedrijf Burg. Galleestraat 58

7251 EC  Vorden
Tel. (0575) 55 26 37 Kwaliteit en vakmanschap 

onder één dak

Rijksstraatweg 39 • Warnsveld
Telefoon (0575) 52 61 32

In onze winkel:
• DMC-borduurgarens
• Borduurpakketten 

en -stoffen
• Beiersbont
• Grote collectie haak- en

handwerkboeken
• Brei- en haakgarens
• Viltpakketten 

“De Witte Engel”
• Fournituren

Handwerken
uw hobby Dé grote tapijtmerken

Parade, Desso,

Bonaparte en Nouwens

Bogaers in combinatie

met gordijnstoffen van

Christian Fishbacher, De

Ploeg, Ado of Gardisette

zijn onze garantie voor

een modieus en kleur-

rijk interieur...



 

april

Landelijke Campagnedag " Laat
je ouders niet vallen"
De Stichting Consument en Veiligheid heeft

afgelopen weekend, op 31 maart, door middel

van een campagne aandacht gevraagd voor

het probleem dat zelfstandig wonende oude-

ren het risico van een val veel te laag inschat-

ten. De campagne is gericht op ouders en kin-

deren om op zoek te gaan naar informatie

over deze problematiek en samen alert te zijn.

In Vorden is in 2005 reeds aandacht besteed

aan dit probleem, middels het project 'Halt U

Valt". Welzijn Ouderen wil in samenwerking

met de fysiotherapeut dhr Jansen van de Berg

hieraan de nodige aandacht blijven besteden.

Valtechniek
Welzijn Ouderen organiseert op vrijdag11

mei, in het kader van het project "Laat je ou-

ders niet vallen" weer een cursus valtechniek

voor ouderen.De valtechniek wordt, met een

demon-stratie, gegeven door de heer R. Jansen

van de Berg. In 2006 is er reeds een middag ge-

organiseerd en dit was een groot succes. Er

was veel belang-stelling en de deelnemers heb-

ben het als een leerzame en een belangrijke

middag ervaren. De heer Jansen van de Berg

laat mensen zien hoe je valpartijen kunt voor-

komen en geeft praktische aanwijzingen.De

meeste ongelukken gebeuren in en om de wo-

ning en valincidenten staan boven aan de lijst.

Elke vier minuten heeft ergens een oudere me-

dische hulp nodig vanwege een valpartij.  De

gevolgen daarvan kunnen zeer ernstig zijn.

Mensen van boven de 70 die in het ziekenhuis

belanden , b.v. vanwege een gebroken heup

kunnen zodanig in de problemen raken door

de ziekenhuisopname en de daarop volgende

revalidatie dat zij daardoor niet langer zelf-

standig kunnen wonen. Omdat in Vorden het

aantal 65-plussers bijna 20% van de bevolking

bedraagt, is er alle reden hieraan aandacht

aan blijven te besteden U kunt zich voor de val-

techniek, op van 11 mei a.s., alvast aanmelden

bij Welzijn Ouderen Vorden. Nieuwstad 32, te-

lefoonnummer 553405. Meer informatie volgt.

Centrale voor Vrijwillige
Hulpverlening ( C.V.H)
Zit u plotseling om hulp verlegen, bijv. omdat

degene die altijd boodschappen voor u doet,

ziek is of  met vakantie, dan kunt u een beroep

doen op de vrijwilligers van Welzijn Ouderen.

Het gaat om vervoer, naar dokter of specialist,

zonodig ook als begeleiding bij het bezoek aan

een arts. Ook zijn er vrijwilligers die klusjes in

huis kunnen doen, het gaat dan om kleine

dingen die u vroeger zelf altijd deed. Heeft u

hulp nodig bij de thuisadministratie, b.v. het

invullen van formulieren, dan kunt u ook een

beroep doen op onze vrijwilligers. Voor derge-

lijke hulp geldt dat u zelf de kosten van mate-

riaal betaalt of bij vervoer een bedrag dat de

onkosten dekt van de vrijwilliger. Alle vrijwilli-

gers geven hun tijd zonder dat daarvoor een

vergoeding wordt gevraagd. Ook zijn er vrijwil-

ligers die bij u op bezoek komen als u daar be-

hoefte aan hebt of die samen met u een wan-

deling willen maken, eventueel met een rol-

stoel Als u hulp nodig hebt, aarzelt u dan niet

om te bellen en twijfelt u of u voor hulp in aan-

merking komt, neemt u dan telefonisch con-

tact op voor nadere informatie: tel. 0575

553405 Wilt u zich als vrijwilliger inzetten

voor bovengenoemde werkzaamheden, dan

bent u van harte welkom. U kunt bovenstaand

nummer bellen om een afspraak te maken

voor een oriënterend gesprek.

Verkeersactiviteiten in 2007 in
de gemeente Bronckhorst 
Welzijnsorganisaties en Ouderenbonden in de

Gemeente Bronckhorst organiseren jaarlijks

di-verse verkeersactiviteiten voor ouderen,

met ondersteuning van de gemeente Bronck-

horst en Veilig Verkeer Nederland (VVN)  In

mei wordt in Zelhem voorlichting georgani-

seerd voor de scootmobielgebruikers. De rij-

vaardigheidsritten worden in oktober in Vor-

den en in november wordt in Steenderen de

voorlichting gegeven voor het theoretische ge-

deelte.

Progamma: mantelzorgsalon
Bronckhorst 
Op 10 april aandacht voor de ziekte van Alzhei-

mer.  Alzheimer Nederland, afdeling Doetin-

chem geeft informatie over deze ziekte. Aan

de orde komen:"het niet pluis gevoel", het her-

kennen van de ziekte en de video "Met mij is

niks mis", over de symptomen. Deze middag is

georganiseerd door de Vit Oost- Gelderland,

initiatiefnemer van de mantel-zorgsalon en

bestemd voor alle mantelzorgers in de ge-

meente Bronckhorst. Ontvangst is vanaf 13.30

uur. Doel van de mantelzorgsalon is ontmoe-

ting en ondersteuning van mantelzorgers.

Mantelzorgsalon Bronchorst is gevestigd in

Partycentrum Langeler, Spalstraat 5 in Henge-

lo, bijeenkomst elke tweede dinsdag van de

maand. In de gemeente Bronckhorst zijn ver-

schillende Bezoek en Oppas Service actief. De

vrijwilligers van deze organisaties nemen af

en toe de zorg over van de mantelzorgers. Dit

kan zijn voor een uurtje of voor een dagdeel

per week of bv voor het bezoeken van de man-

telzorgsalon . Voor informatie kunt u terecht

bij Welzijn Ouderen Vorden. Telefoon 553405.

Alzheimer Café Zutphen in
februari
Op 18 april is er weer het Alzheimer Café. The-

ma: Het geheugen. Omgaan met geheugenpro-

blematiek. Iedere eerste woensdag van de

maand van 19.00 tot 21.30 uur is het Alzhei-

mer Café geopend. Hét trefpunt voor mensen

met dementie, hun partners, familieleden en

vrienden. Ook hulpver-leners en andere be-

langstellenden zijn van harte welkom. Locatie:

"De Born", Oude Bornhof 55-57 te Zutphen, tel.

06-46540141. U hoeft zich niet aan te melden

en de toegang is gratis. Bewoners uit Vorden

en omgeving zijn ook van harte welkom.

Themabuffet Sensire De
Wehme:
De laatste dinsdag van de maand wordt er een

buffet verzorgd aan de hand van een thema.

Gasten (buiten De Wehme) van de 'Open Tafel'

kunnen ook deelnemen. De kosten zijn ¤10,00

per persoon. Als u geen deelnemer van de

'Open tafel' bent, mag u ook aanschuiven. De

kosten zijn dan € 14,50 per persoon. Aanmel-

den via De Wehme, tel. 0314-357450. U bent

van harte welkom.

Rijbewijskeuring 70+ via
Ouderenbonden in Vorden.
Voor wie 70 jaar is of ouder moet voor een

nieuw rijbewijs zich eens in de vijf jaar laten

keu-ren.De keuringen zijn in principe elke

laatste zaterdag van de maand. Leden van de

ouderenbonden en zij die zich als lid aanmel-

den, kunnen zich voor € 25,- laten keuren.U

kunt zich hiervoor opgeven bij J. Brandenburg,

tel. ( 0575) 55 20 03 

Incontinentieproblemen? Bel
Middelen Hulpservice 0900-
0400515
Indien U problemen ondervindt met inconti-

nentie kunt U het speciale 0900-0400 515

nummer bellen voor het maken van een af-

spraak met een incontinentieconsulent. Deze

incontinentieconsulent geeft tijdens een huis-

bezoek, advies en begeleiding bij de keuze van

incontinentiematerialen en U kunt diverse

middelen uitproberen. . In overleg met de in-

continentieconsulent wordt er een keuze ge-

maakt en afhankelijk van de gemaakte afspra-

ken, worden deze met regelmaat bij U thuis af-

geleverd. Deze service ( huisbezoek en bezor-

ging) is gratis. 

Aangepaste vakanties
Over mogelijkheden voor ouderen en minder-

validen die graag met vacantie willen hebben

wij in de vorige rubriek aandacht gegeven.Wel-

zij Ouderen en de WegWijZer beschikken over

uitgebreide informatie en willen u graag in-

formeren.

VORDEN - KSH 2-1
Het was zondag geen wedstrijd om
over naar huis te schrijven, maar met
het eindresultaat waren de Vordena-
ren dik tevreden. Het was een verdien-
de overwinning gelet op het spel in de
tweede helft. In de eerste helft speelde
Vorden ver beneden haar kunnen en
kwam het zelfs met 0-1 achter. In de
tweede helft werd een en ander recht
gezet door met meer enthousiasme en
inzet te spelen. Rob Enzerink had een
groot aandeel in de overwinning. Hij
was in de tweede helft de motor van
de ploeg en nam ook het winnende
doelpunt voor zijn rekening. Overi-
gens onderging de stand in de 4e klas-
se C geen verandering. Terborg, Eiber-
gen, Bon. Boys en Vorden doen niets
voor elkaar onder. Alles wat mis kon
gaan aan Vordense kant ging ook mis.
De passing was slecht verzorgd en het
ontbrak ook aan de gewenste inzet.

Om moedeloos van te worden en dat
straalde in de eerste helft ook van de
geelzwarten af. Afgezien van een uit-
stekende kans voor Niels Siemerink
waren er geen doelrijpe kansen voor
de Vordenaren. Ook niet voor KSH ove-
rigens. Doch zouden de Harrevelders
op een 0-1 voorsprong komen, door
een inzet die van richting werd veran-
derd, waardoor mark Borgonjen kans-
loos was. In de tweede helft tapte Vor-
den uit een ander vaatje. Het begon
met veel enthousiasme en dat zou in
de 46e minuut al bijna leiden tot de
gelijkmaker. Een omhaal van Rob En-
zerink ging maar net naast. Gaande-
weg de wedstrijd werd Vorden sterker
en het wachten was op een doelpunt.
Diverse bijna doelpuntmomenten pas-
seerden tot dat Renz Cornegoor in de
75e minuut dan eindelijk de 1-1 aante-
kende. Met een boogbal passeerde hij
de jonge doelman van KSH. Vorden
bleef aandringen en de winnende tref-
fer was een kwestie van tijd. Vorden

kreeg diverse goede scoringsmogelijk-
heden, maar wist niet het net te vin-
den. In de 85e minuut was het dan
eindelijk zo ver. Jeroen Ringlever trof
de lat en Rob Enzerink kopte de terug-
springende bal binnen. 2-1. Grote
vreugde voor Vorden die met deze
overwinning de aansluiting met de
kop van het klassement behoud. Zater-
dagavond wordt de inhaalwedstrijd te-
gen MEC gespeeld en kan Vorden goe-
de zaken doen voor het klassement
voor de tweede periode.

Zaterdag 31 maart uitslagen
GSV '38 A1 - Vorden A1: 4-1
Vorden B1 - Go Ahead D. B1: 3-3
Warnsveldse Boys B3D - Vorden B2D: 2-
2
Vorden C1 - Hoven De C1: 17-1
DVOV C1D - Vorden C2 : 2-1
Pax C4 - Vorden C3 : 1-4
Vorden D1 - SDOUC D1: 2-2
Vorden D3 - Warnsveldse Boys D3: 0-9
Vorden E1 - Concordia-W E1: 11-1

Rijnland E1 - Vorden E2 : 11-1
Rijnland E3 - Vorden E3 : 1-0
Hoven De E2 - Vorden E4 : 0-9
FC Zutphen E6 - Vorden E5 : 2-1
Be Quick Z. F1 - Vorden F1 : 1-5
Be Quick Z. F3 - Vorden F2 : 2-3
Vorden F3 - Halle F1 : 0-6
Vorden F4 - Almen F2 : 0-7
Vorden F5 - Steenderen F4 : 0-3
Doetinchem F6 - Vorden F6: 16-0

ZONDAG 1 APRIL
Vorden 1  - KSH 1 : 2-1
Vorden 2  - SDZZ 3 : 1-1
Vorden 3 - Erica '76 5 : 5-0
Vorden 4  - Witkampers 4 : 0-3

PROGRAMMA
Woensdag 4 april
Dinxperlo D1 - Vorden D1 18:30
Warnsveldse Boys E9 - Vorden E5 18:30

Donderdag 5 april
Vorden D2 - SBC '05 D1 19.00
Zaterdag 7 april

Vorden 1  - MEC 1 18.00
AZC A1 - Vorden A1  14:00
Pax B1 - Vorden B1 14:30
Vorden B2D - Diepenveen B2 13.00
Zutphania C1 - Vorden C1 11.00
Vorden C2 - Loil sv C1 13.00
Vorden D1 - DZSV D1 11.00
Almen D1 - Vorden D3 09.30
Vorden E1 - Gendringen E1 11:00
Vorden E2 - Warnsveldse Boys E2  11:00
Vorden E3 - OBW E4  11:00
Vorden F1 - DZC '68 F2 09.00
FC Zutphen F4 - Vorden F2 08:45
DZC '68 F4 - Vorden F3 09:00
Witkampers F4 - Vorden F4  11:30
Vorden F5 - Zelos F6 09:00
Vorden F6 - DZC '68 F8 10:00

Maandag 9 april
Bon Boys1 - Vorden 1 14.30
Vorden 2  - Silvolde 2 10:00
Vorden 3  - AZC 3 12:00
Vorden 4  - SHE 3 09:30
Vorden 5  - Loenermark 7 12:00

Vo e t b a l

Kinderen kunnen met een strippen-
kaart meedoen aan diverse activitei-

ten rond lammetjes. Zo kunnen ze
een lammetje de fles geven, de
(kunst-)geit melken en een geitje
kleuren. Op de boerenmarkt is infor-
matie over landbouw en zorg ver-
krijgbaar en er kunnen verscheidene
biologische producten worden ge-
proefd en gekocht. Verder wordt er
een demonstratie gegeven van het

werken met paarden met oude en
nieuwe werktuigen en is er de pre-
sentatie van de houtsnijcursus die op
de boerderij gegeven wordt. Geiten-
boerderij Groot Windenberg is te vin-
den aan de Rommelderdijk 2, tussen
Vorden en Ruurlo. Vanaf de Ruurlose-
weg staat de route met borden aange-
geven.

Lammetjesdag op geitenboerderij

De biologische melkgeiten- en
zorgboerderij Groot Windenberg
in Vorden houdt tweede paasdag
(9 april ) weer een lammetjesdag.
Publiek is welkom van 11.00 tot
16.00 uur.



De vrijwilligers bieden hulp in de
thuissituatie, ontlasten de mantelzor-
gers en ondernemen activiteiten met
de cliënt. Hoe dat in zijn werk gaat?
Louise van Uden daarover: ’Stel er
komt een telefoontje binnen met een
‘hulpvraag’. Ik bekijk deze vraag, we
hebben namelijk samen met ‘WegWij-
zer’ een cliëntensysteem. Is de cliënt
bij ons bekend dan kan ik Henny Fle-
ming, de coördinator van de BOS, wat
aanvullende informatie geven’. Henny
Fleming: ‘Mijn taak is om eerst een in-
take-gesprek te houden met de man-
telzorger. Want daar gaat het uiteinde-
lijk om, de mantelzorger voor een
paar uurtjes of dagdeel van zijn dage-
lijkse zorg voor de cliënt te ontlasten.
Soms willen ze dat éénmalig, of soms
wel wekelijks, of maandelijks een vast
dagdeel. Dat wordt ter plekke bespro-
ken’, zo zegt ze.

Louise: ‘De buitenstaander heeft het
vaak niet eens in de gaten, maar neem
van mij aan dat het werk van een man-
telzorger ontzettend zwaar is. Wan-
neer bijvoorbeeld de partner verzorgd
moet worden, dat betekent dat in de
praktijk vaak ‘dag en nacht’ voor hem
of haar klaar staan. Dat kost heel wat
energie. Veel mantelzorgers voelen
zich zo verantwoordelijk dat ze zich
zelf bijna geen tijd voor andere dingen
gunnen. Het is daarom goed dat op de-
ze manier via de BOS de mantelzorger
ontlast wordt. Gelukkig gaan de man-
telzorgers tegenwoordig ook zelf eer-
der hulp zoeken, om even op adem te
komen. Met ondersteuning van de vrij-
willigers kan men de dagelijkse zorg
dan misschien langer volhouden’.

Henny Fleming: ‘Onze vrijwilligers
van de BOS gaan dan op zo’n oppas-
dag een paar uurtjes met de cliënt
wandelen, of gewoon een kopje thee
drinken, of gewoon een spelletje doen
of gezellig kletsen. Soms wanneer de

cliënt daartoe in staat is een eindje
fietsen. Is de man of vrouw op een rol-
stoel aangewezen, dan een poos rond-
rijden, of wellicht een boodschap
doen, of iets dergelijks. Het komt ook
voor dat een mantelzorger ten behoe-
ve van zijn partner in een aangepaste
auto rijdt. Dan kan het zomaar zijn
dat onze vrijwilliger met de cliënt een
autorit gaat maken. Wanneer een vrij-
williger de mantelzorg overneemt, is
het in veel gevallen gewenst dat de-
zelfde vrijwilliger de volgende keer te-
rug komt. Met name bij dementeren-
de mensen van belang, die raken aan
een bepaald persoon gewend.

Wanneer de cliënt medicijnen nodig
heeft dan neem ik contact op met
Thuiszorg, want het geven van medi-
cijnen is geen taak voor onze vrijwilli-
gers, dat mogen ze niet’, aldus Henny
Fleming. De vrijwilligers van de BOS
worden ondersteund door de VIT (Vrij-
willige Intensieve Thuiszorg). De VIT
geeft cursussen en belegt tevens the-
ma- middagen. 

Ook geeft de VIT ondersteuning en be-
geleiding aan de mantelzorger. In
Hengelo is sinds kort een ‘mantelzorg-
salon’. Daar hebben mantelzorgers op
één dinsdagmiddag in de maand con-
tact met elkaar. Op die middag dus ‘al-
le hens aan dek’ voor de vrijwilligers
van de BOS. 

Henny Fleming: ‘De oppas-service
geeft onze vrijwilligers veel voldoe-
ning, zowel de mantelzorgers als de
cliënten tonen zich erg dankbaar, zo
merken we dagelijks. We krijgen zo-
veel aanvragen dat er inmiddels een
wachtlijst dreigt te ontstaan. Dat is
ontzettend jammer, we zouden dan
ook heel graag zien dat het aantal vrij-
willigers wordt uitgebreid. Daarover
kunnen zij contact opnemen met Wel-
zijn Ouderen (telefoon 553405 ).

'We willen er graag vrijwilligers bij'

Henny Fleming coordinator
Bezoek Oppas Service

De BOS (Bezoek Oppas Service) voorziet zo zeer in een behoefte dat deze
organisatie er dolgraag een aantal vrijwilligers bij wil hebben. Thans
wordt de service gegeven door 12 vrijwilligers, die worden gecoördineerd
door Henny Fleming, die al meer dan 25 jaar ervaring heeft in de zorg.
Voor de goede orde: men kent hier in Vorden de ‘Stichting Welzijn Vorden’
Daaronder ressorteert ‘WegWijzer’ (het informatie punt voor Wonen, Wel-
zijn, Zorg) met als consulente Ans Pelgrum-Vermeulen. Verder ‘Welzijn
Ouderen’ waar Louise van Uden de leiding heeft. In haar portefeuille is
ook de BOS ondergebracht. Deze voorziening zet zich in voor demente-
rende en chronisch zieken.

v.l.n.r.: Willy Gotink (adm. medewerkster) Louise van Uden, Henny Fleming.

In de alles bepalende strijd om de
grootste beker, waarbij de teams nau-
welijks voor elkaar onderdeden, tus-
sen standen regelmatig gemeld wer-
den om de spanning verder op te voe-
ren, en alle zwemmers luid werden
aangemoedigd door hun eigen team-
leden, werden weer vele persoonlijke
record verbeterd.  Door alle jongens en
meisjes van de Berkelduikers werd er
heel goed en vol enthousiasme ge-
zwommen, 15 maal werd een persoon-
lijke besttijd verbeterd van de 25 indi-
viduele starts. De afsluitende zweedse

estafette (8x 25m vrije slag) werd door
deze jeugdige groep van de Berkeldui-
kers afgesloten op een keurige tweede
plaats. Zowel in de daguitslag als in de
eindstand werd een uitstekende 2e
plaats bereikt (zie foto). Prima presta-
ties werden er deze middag geleverd
door oa. Edwin Jager, Mirte Brummel-
man, Tessel Ottens en Jelmer Ottens
door hun persoonlijk record met vele
seconden te verbeteren. De volledige
uitslag kan binnenkort worden nage-
keken op de website van "de Berkeldui-
kers" www.berkelduikers.nl

DE PUNTEN WERDEN DEZE 
MIDDAG ALS VOLGT VERDEELD:
1e plaats voor Proteus uit Twello 78
punten
2e plaats voor de Berkelduikers uit Lo-
chem 75 punten
3e plaats voor BRC Schuurman uit Bor-
culo  56 punten
4e plaats voor ABS uit Bathmen 51
punten

EINDSTAND VAN DE 4-KAMP IS:
1e plaats voor Proteus uit Twello 307
punten
2e plaats voor de Berkelduikers uit Lo-
chem 268 punten
3e plaats voor ABS uit Bathmen 237
punten
4e plaats voor BRC Schuurman uit Bor-
culo 228 punten.

Berkelduikertjes in de prijzen

De recreantengroep van zwemvereniging "de Berkelduikers" hebben zon-
dagmiddag hun vierde wedstrijd gezwommen in het kader van de regio-
nale 4-kamp. Deze werd  georganiseerd door zwemvereniging "Proteus"
uit Twello. De jeugdige zwemmers van Proteus uit Twello, A.B.S. uit
Bathmen, BRC Schuurman uit Borculo en de Berkelduikers uit Lochem
maakten er weer een leuke sportieve strijd van.

PLANETEN
Van de planeten glanst Venus 's avonds
zeer helder tussen het westen en het
noordwesten. Eind april gaat de pla-
neet ca vier uur na de zon onder. 

Mars de planeet met een rood uiterlijk
komt zo'n vijf kwartier voor de zon op
en is 's ochtends laag in het oosten,
moeilijk, waarneembaar. Jupiter is de
tweede helft van de nacht te zien. 
De heldere planeet is dag na dag vroe-
ger te zien, ze verheft zich echter
maar 17 graden boven de zuidelijke
horizon.

Saturnus is s' avonds en tot lang na
middernacht te zien iets door het zui-
den. Met zijn 35  manen is Saturnus
een heel bijzondere planeet. Niet al-
leen vanwege zijn prachtig ringen sys-
teem erom heen, maar zeer recent is
iets bekend geworden over de maan
Enceladus. Leven is mogelijk op deze
Saturnus maantje. Onder het opper-
vlak kunnen misschien micro-organis-
men leven. 

Dat beweert Dennis Matson, weten-
schappelijk projectleider van NASA's
planeet verkenner Cassini. Er kunnen
onder het oppervlak van Enceladus,
dat sterk lijkt op een ijsveld van de
noordpool op aarde, een rijk mengsel
van organische moleculen voorko-

men. "We beweren niet dat we leven
hebben gevonden" aldus Matson,
"maar wel dat de omstandigheden
hier gunstig kunnen zijn". De afmetin-
gen van deze maan, die in 1789 ont-
dekt is, zijn in diameter slechts 550
km. en draait op een afstand van
238.000 km om de planeet heen. Dat is
iets meer dan de helft van de afstand
aarde -maan.

METEOREN
Begin april verschijnen er misschien
enkele Virginiden. Dat kunnen soms
heel heldere vuurbollen zijn, later in
de maand verschijnen de Lyriden. De
namen ontstaan omdat het schijnbare
vertrekpunt van de "vallende sterren
'in de genoemde sterrenbeelden lijkt
te zijn.  

De laatste zwerm is actief van 16 tot 25
april, bij helder weer kunnen we zo'n
10 tot 20  meteoren per uur verwach-
ten.

DE MAAN
Op 2 april is het volle maan, laatste
kwartier op 10 april, nieuwe maan op
17 april en eerste kwartier op 24 april.
Dit is de mooiste stand van de maan
om met de telescopen te bewonderen.

In april is sterrenwacht Phoenix, Vor-
denseweg 6 te Lochem, voor iedere be-
langstellende geopend op zaterdag-
avondavond. Aanvang van het pro-
gramma voor jong en oud, ca 20.00 u
en duurt tot ca 22.30 u. 

De telescopen worden zomogelijk, als
de bewolking meewerkt, op de ster-
renhemel gericht. Voor groepen zijn
andere dagen mogelijk na afspraak.
Inlichtingen tel. (0573) 25 49 40. Zie
ook: www.sterrenwachtphoenix.nl

De sterrenhemel in april
Leven mogelijk op Saturnusmaantje?
Net als in maart is de verandering
van de avondsterrenhemel  relatief
groot. Aan het begin van de maand
is  Orion nog goed te zien in het
zuidwesten. 

Het sterrenbeeld Leeuw staat hoog
in het zuiden en daarboven staat
de Grote Beer, duidelijk met het
steeltje naar het oosten gericht.



Aan fanatisme en gezelligheid was
geen gebrek zaterdag er werd weer fa-
natiek gestreden  nadat omstreeks
18:00u het kaf van het koren was ge-
scheiden moest er in de verliezersron-
de worden gestreden om de 3e en 4e
plaats Noud Nijenhuis en Joep Haver-
kamp waren net iets te sterk voor Rob
Schouten en Ernst ter Linde  de 1e
plaats in de verliezersronde was een
zwaarbevochten zege van Robert Kor-
nergoor en Renz Nijenhuis onder zeer
hoge druk van de toeschouwers wisten
ze met een dubbel 1 het dameskoppel
Gerdie Megens en Esther Pierik naar de
2e plek te verwijzen. In de winnaars-
ronde  waren Lars Lenting en Pim Seu-
ters een maatje te groot voor Marco
Vreeman en Dennis Vos  De finale ging

tussen de uit Hengelo(g) afkomstige
Fons Mentink/Gertie Wentink en de Lo-
chem afkomstige Roy Fleer /Richard
Sharft  Mentink en Wentink probeerde
alle zeilen bij te zetten maar Sharft en
Fleer waren genadeloos op de dubbels
en wonnen afgetekend met 4-0 en gin-
gen zo met de bokaal terug naar Lo-
chem waar ze zich op gaan maken voor
hun eigen toernooi op 7 April aan-
staande. Het organiserende Dartteam
Biekriet kan terug kijken op een zeer
geslaagd toernooi, en maken zich nu
op voor de organisatie van het straten-
darten in Wichmond/Vierakker/Delden
dat eveneens in Cafe den Olde Kriet ge-
houden zal worden en wel op 10,11 en
18 Mei meer informatie hierover kunt
u lezen op www.dartteam-biekriet.nl

Sharft en Fleer oppermachtig

Afgelopen zaterdag werd er bij café den Olde Kriet weer gestreden om het
Open Wichmondse Dart-koppeltoernooi

In totaal krijgt Bouwopleiding Berkel-
streek er op de locatie aan de Bosberg
in Borculo ruim 500 vierkante meter
bij. De nieuwbouw is verbonden met
het bestaande gebouw, maar krijgt
wel een eigen entree. Het nieuwe ge-
deelte bestaat uit een technieklokaal,
een leslokaal en een kantine. De
bouw, die mede mogelijk wordt ge-
maakt door subsidie van de Europese
Unie, moet in september gereed zijn.
Het werk wordt uitgevoerd als leer-
lingbouwplaats. Bouwbedrijf Roos-
sink uit Rekken, lid van Bouwoplei-
ding Berkelstreek, voert de werkzaam-
heden uit. De extra huisvesting is no-
dig door de groei van de activiteiten.
Zo wordt er vanaf het nieuwe school-
jaar 'les op locatie' gegeven in het ge-
bouw van het opleidingsbedrijf. 
Nu volgen leerlingen van het oplei-
dingsbedrijf nog 1 dag in de week les
op ROC's in de regio. Vanaf september
worden de theoretische lessen gege-
ven in het nieuwe leslokaal in Borculo.
Bij 'les op locatie' gaan praktijk en
theorie hand in hand. "Dat biedt grote
voordelen" zo liet voorzitter Herbert
Klein Brinke van Bouwopleiding Ber-
kelstreek weten tijdens de officiële
start van de uitbreiding. "We brengen
theorie en praktijk onder één dak. De-
ze nieuwe opzet bevordert de in-
stroom en zal de kwaliteit van de op-
leiding verhogen." Het project 'promo-
tie techniek' in het basisonderwijs zal
ook meer tot zijn recht komen door de
extra ruimte die beschikbaar komt. De
technieklessen voor leerlingen uit
groep 7 en 8 vinden nu nog plaats in

het huidige technieklokaal van het op-
leidingsbedrijf. De sterk groeiende be-
langstelling maakte nieuwbouw
noodzakelijk. 

Momenteel nemen ruim veertig scho-
len uit de gemeenten Berkelland en
Lochem deel aan het project. In de
nieuwe situatie wordt het technieklo-
kaal een stuk groter. De uitbreiding
van de huisvesting geeft Bouwoplei-
ding Berkelstreek tevens extra moge-
lijkheden tot verbreding van het aan-
bod aan bedrijfstrainingen en om
ruimten te verhuren aan derden,
waarbij niet alleen op de bouw maar
ook andere bedrijfstakken wordt ge-
mikt. "Met deze nieuwbouw willen we
niet alleen zorgen voor onze leerlin-
gen in opleiding maar ook zeker voor
de toekomst van de hele sector tech-
niek in onze regio", benadrukte Her-
bert Klein Brinke. Met de realisatie
van dit project wordt een doorlopende
leerlijn techniek ontwikkeld waarbij
primair onderwijs, voortgezet onder-
wijs en bedrijfsleven de handen ineen-
slaan om de instroom in de techni-
sche afdelingen van het onderwijs en
de uitstroom naar techniekgeoriën-
teerde branches te bevorderen. Wet-
houder Meijerink van de gemeente
Berkelland toonde zich onder de in-
druk van de ambities van het Borculo-
se bouwopleidingsbedrijf.
"We ondersteunen de initiatieven tot
vernieuwing en innovatie. Betrokken-
heid, kleinschaligheid en een goede
structuur vormen daarbij prima uit-
gangspunten." De wethouder juicht

het toe dat overheid, onderwijs en be-
drijfsleven samenwerken, zoals dat bij
de opleidingen van de bouwopleiding
gebeurt. "Een hele goede ontwikke-
ling. Daarvan profiteert de hele sector
techniek", aldus Meijerink. "De geza-
menlijke inspanningen hebben tot
doel om jongeren goed voor te berei-
den op de arbeidsmarkt en daar is ie-
dereen bij gebaat."

Startschot uitbreiding
Bouwopleiding Berkelstreek

Afgelopen donderdag 29 maart is de uitbreiding van Bouwopleiding Ber-
kelstreek van start gegaan. De wethouders Meijerink en Kreeft van de ge-
meenten Berkelland en Lochem gaven het officiële startsein door symbo-
lisch de bouw uit te zetten met behulp van moderne meetapparatuur.

Voorzitter Rien Wabeke zegt hierover:
“Ik ben blij dat we nu een nieuwe part-
ner hebben gevonden. De afgelopen
jaren zijn er te veel wisselingen ge-
weest onder de trainers, waardoor ze
de club niet leren kennen. Bovendien
hadden de trainers vaak een lange
reistijd, zodat ze niet flexibel konden
inspringen op vragen vanuit de vereni-
ging. Lawn Tennis Centre zit in Zut-
phen en dat maakt het makkelijker
voor de trainers om voor enkele lessen
te komen of andere activiteiten van
VTP bij te wonen. Voor VTP is het be-
langrijk dat de betrokkenheid van de
trainer groot is.”  

BERND DULLAERT
Het Lawn Tennis Centre is op 1 april
2006 opgericht door Niek Derksen,
Guido Spoor en Bernd Dullaert, nadat
zij individueel jarenlang ervaring heb-
ben opgedaan als tennistrainer.  Bernd
Dullaert is aangesteld als vaste club-
trainer voor VTP. Bernd heeft altijd op

hoog niveau tennis gespeeld en is de
laatste jaren trainer geweest van LTC
Zutphen. Naast VTP zal hij ook andere
verenigingen blijven trainen, maar
VTP wordt zijn hoofdtaak.  Bernd ant-
woord op de vraag wat zijn plannen
zijn met VTP:”Het aantal lessen is de
laatste tijd sterk af genomen heb ik be-
grepen.  
Voor een vereniging als VTP met 350
leden, waarvan bijna 100 jeugdleden
moet het aantal trainingsuren veel ho-
ger kunnen liggen. Ik wil daar graag
mijn steentje aan bij dragen. Wij heb-
ben bij LTC Zutphen ook allerlei activi-
teiten gedaan naast de training, waar-
door het aantal jeugdleden sterk is ge-
groeid. Zo hebben wij het tennis als
onderdeel van de naschoolse opvang
gelntroduceerd in overleg met de
scholen. Dat is een groot succes en zou
ik in Vorden ook graag opzetten.” 

KIDS EN JEUGDTRAINING
Het Lawn Tennis Centre gaat kidstrai-

ning verzorgen voor kinderen t/m 12
jaar. De training wordt gegeven in
groepen van 8 kinderen, zodat ze spe-
lenderwijs leren tennissen en het soci-
ale aspect een belangrijke rol vervult
tijdens de training. Er wordt extra veel
aandacht besteed aan de coördinatie. 

De jeugdtraining t/m 17 jaar wordt ge-
geven op basis van inzet en discipline,
maar waarbij het plezier voorop staat.
In elke training komen technische,
tactische, mentale en conditionele
vormen aan de orde. 

Daarnaast krijgt ieder jeugdlid de mo-
gelijkheid om meer dan 1 uur per
week te trainen. Hoe meer trainingsar-
beid, hoe groter de vooruitgang. Naast
de training en de competitie, wordt
met ieder jeugdlid een toernooipro-
gramma vastgesteld, zodat er ook vol-
doende wedstrijden worden gespeeld.

SENIORENTRAINING
Voor senioren van 18 tot 80 wordt trai-
ning op maat aangeboden. Zowel indi-
vidueel als in groepsverband kunnen
alle slagen en spelsituaties doorgeno-
men. Ook is het mogelijk om individu-
eel aan een bepaalde slag te werken of
de basisprincipes te leren.

VTP sluit contract met Lawn Tennis Centre

Vordens Tennis Park(VTP) heeft een contract gesloten met Lawn Tennis
Centre uit Zutphen voor het geven van training aan leden van VTP. Na een
proefperiode van 5 maanden heeft VTP besloten om definitief in zee te
gaan met deze tennisschool. Naast het geven van lessen zal ook het Lawn
Tennis Centre ook een bijdrage leveren aan het technisch beleid en de
nieuwe opzet voor de jeugdselectie.

Ondertekening van het contract met v.l.n.r.: Rien Wabeke (voorzitter) Bernd Dulleart (trainer) en Dirk-Jan Wesselink (penningmeester)

SOEPELE START TOUWTREK
COMPETITIE
In Holten organiseerde TTV OKIA het
eerste toernooi voor de zomercompeti-
tie van gewest oost. 's Morgens werd er
gestart in de 640 en 720 kg.klasse he-
ren en de dames. In de 720 kg.klasse
werd Koapmaan uit Tilligte ongesla-
gen winnaar terwijl het Borculose
Heure beslag legde op de tweede plek.
Heure had aangegeven dit seizoen de
lat minder hoog te leggen om ook de
jeugdleden eens mee te laten doen bij
de senioren, dit pakte onverwacht
goed uit. In de 640 kg.klasse bleken de
ploegen van Eibergen en Heure weer
erg aan elkaar gewaagd, het Beltrum-
se Vios Bison moest de derde plek de-
len met zowel OKIA als Oele. In de da-
mes klasse zijn de verschillen klein,
Schutshof bleef het team van Oele
nipt voor, het combinatie team van Bi-
son/Hertme bezet hier een goede
tweede plaats. In het middagprogram-

ma kwamen de heren 680 en de Jeugd
aan het touw. In de 680 kg.A klasse
ging de strijd weer tussen Eibergen en
Heure, zij eindigden gelijk. Gastheer
OKIA wist in deze klasse beslag te leg-
gen op de derde plaats. De 680 kg.B
klasse ging tussen de teams van Vor-
den en EHTC, het duurde tot de laatste
wedstrijd in het programma voordat
Vorden zich dagwinnaar mocht noe-
men. Olden Eibergen haalde hun doel
door bij de eerste drie te eindigen.
Voor het eerst is de jeugd klasse het
grootst. Na overleg met de leden was
er besloten om alle teams in één pou-
le te stoppen. In totaal 11 teams ver-
schenen op het touwtrek veld. Oele
werd eerste op de voet gevolgd door
Koapman. Bekveld 1, Heure en Vios Bi-
son 1 voerden een spannende strijd
om de derde plaats die werd gewon-
nen door Vios Bison. Het volgende
toernooi word georganiseerd door
TTV Heure op 15 april in Borculo.

T o u w t r e k k e n



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

BIER, WIJN EN FRISDRANKEN 
DEZE AVOND VOOR MAAR 1 EURO!!!
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LIVE IN DE BALUSTRADE ZAAL:
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THE UNDERGROUND:
DANCE-TRANCE EN R&B

THE UNDERGROUND:
DANCE-TRANCE EN R&B

WWW.EURO-PARTY.NL

MILLSTREET EN

WOLTER KROES

KLEIN EN ZUINIG
Kia Picanto 1.1 LXE 5-drs 2004 7.650,-
Kia Picanto 1.0 M-bition 5-drs 2006 9.700,-
Kia Rio 1.3 GS 5-drs 2002 5.950,-
Kia Rio 1.3 Visto Navigatie Airco 5-drs 2004 9.950,-
Kia Rio 1.6 CVVT EX Airco 2006 15.450,-
Toyota Yaris 1.0 VVTi Sport 3-drs 2001 8.900,-
Daewoo Matiz 0.8 SE 5-drs 2000 5.450,-
Daihatsu Gran Move 1.6 CX Airco 2000 5.950,-
Ford Fiesta 1.3 Forza 5-drs 1998 4.950,-
Ford Fiesta 1.3 Polar 5-drs 2001 6.450,-
Suzuki Alto 1.1 GLS 5-drs 2003 6.900,-
Suzuki Swift 1.3 GX Airco 3-drs 1999 4.950,-
Hyundai Accent 1.5 LS Airco 5-drs 2001 6.250,-
RUIMTE / MPV / SUV
Kia Carens 1.8 EX Clima 2002 11.900,-
Kia Carens 1.6 LX Airco 2006 15.700,-
Kia Carnival 2.7V6 EX Automaat, Navi 2006 35.900,-
Kia Sorento 2.5 CRD Adventure 4WD 2003 23.900,-
Kia Sorento 3.5 V6 Adventure 4WD 2005 32.950,-
Kia Carnival 2.5 V6 LS Airco 7-pers. 1999 8.950,-
Toyota Corolla 1.3i 16v Wagon Terra 2000 9.750,-
Subaru Legacy II 2.0 station GL AWD 1999 11.500,-
Renault Scenic 1.6 Aida 1999 5.900,-
Chrysler Voyager 3.3 V6 ATM 7-pers. 1996 6.975,-
Mitsubishi Space Wagon 2.0 GLXi 7-pers. 1996 5.750,-

TOP Selectie

TIJDELIJK GRATIS
KODAK

DIGITALE CAMERA

bij aankoop van een Occasion

Kijk voor 100 occasions op: www.autoarink.nl

Ruurloseweg 13, Groenlo. Tel. 0544-464555*

Werkelijk goed werk

Zo werkt het.www.tempo-team.nl

KANTOOR

Secretaresse m/v voor een klant in de omgeving
van Zutphen. De werkzaamheden bestaan uit het door-
verbinden van telefoontjes, het regelen van hotels en
vluchten, het afluisteren van de telefoonbeantwoorder,
het doorgeven van algemene email naar de ontvanger en
het uitvoeren van secretariële werkzaamheden ten
behoeve van de afdelingen verkoop, de tekenkamer en
de directie. Ook stel je offertes en orderbevestigingen op
en beheer je de naw-gegevens van relaties en medewer-
kers, offerte- en projectoverzichten, foto- en videomate-
riaal op het netwerk en de presentatie van de groep
(inclusief dochterondernemingen). Heb jij een afgeronde
secretaresse-opleiding, kennis van de Engelse en Duitse
taal in woord en geschrift, een goede kennis van Excel en
Word en ben je probleemoplossend en flexibel ingesteld?
Neem dan contact met ons op voor deze veelzijdige
baan.
Informatie: 0575 54 28 33, Esther Megens,
Stationsstraat 20, Zutphen

Commercieel binnendienst
medewerker m/v voor een relatie in Zutphen. Het
gaat hierbij om een tijdelijke functie van ongeveer vijf
maanden. De werkzaamheden bestaan uit het informeren
van interne en externe klanten over producten en dien-
sten, het zorgdragen voor een juiste beantwoording van
vraagstukken, het behandelen van klachten en je draagt
zorg voor een optimaal onderhoud van het klantenbe-
stand en relatiebeheersysteem. Ook houd je je bezig met
het administratief verwerken van mutaties. Je draagt zorg
voor inkomende orders en bent verantwoordelijk voor
het juist en tijdig aanpassen van het klantenbestand. Je

zorgt er daarnaast voor dat offertes tijdig uitgebracht
worden en verstrekt de verkoopgegevens.Wij zoeken
iemand met een afgeronde mbo-opleiding, bij voorkeur in
een commerciële richting. Je bent klantgericht, sociaal,
assertief, stressbestendig en je vindt het leuk om in team-
verband te werken. Heb je interesse in deze functie,
neem dan contact met ons op!
Informatie: 0575 54 28 33, Esther Megens,
Stationsstraat 20, Zutphen

Commercieel binnendienst
medewerker m/v voor een relatie in Zutphen. Het
gaat om een afwisselende functie waarin je met een
grote mate van zelfstandigheid contacten legt en onder-
houdt met bestaande en potentiële afnemers. Samen met
je enthousiaste collega's in de binnendienst verstrek je
onze afnemers telefonische productadviezen en adviseer
je hen omtrent onze veelzijdige verpakkingsoplossingen.
Samen met je vaste collega in de buitendienst ben je
medeverantwoordelijke voor de omzetresultaten in het
rayon, welke in een jaarlijkse budgetbespreking in onder-
ling overleg worden vastgesteld. Uiteraard zorgen wij
ervoor dat je een gedegen interne opleiding krijgt. Je hebt
een commerciële opleiding op mbo-niveau, enkele jaren
ervaring in een commerciële functie, goede communica-
tieve en commerciële vaardigheden. Daarnaast beschik je
over een grote mate van flexibiliteit, organisatietalent en
teamgeest en bij voorkeur heb je kennis van verpakkings-
materialen.
Heb je interesse in deze functie, neem dan contact met
ons op.
Informatie: 0575 54 28 33, Esther Megens,
Stationsstraat 20, Zutphen

Vraag naar de
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met daarin gegevens over:

- advertentieformaten

- advertentietarieven 

- voorbeeldadvertenties

en voorwaarden

Adverteren inAdverteren in

Nieuwstad 30

7251 AH Vorden

Tel. (0575) 551010

Fax (0575) 551086

E-mail: acquisitie@weevers.nl

Internet: www.weevers.nl
Weeversdrukkerij

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
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Bijna grootste van de wereld

Corso Lichtenvoorde steeds bloeiend
spektakel
De tiende september is het weer de

jaarlijkse corsodag in Lichtenvoor-

de. Dit bloemencorso heeft meer

dan een regionale uitstraling. De

organisatoren claimen zelfs, dat

het bloemencorso van Lichtenvoor-

de het op één na grootste corso ter

wereld is. Het Lichtenvoordse bloe-

mencorso bestaat al 77 jaar en zet

ieder jaar tienduizenden bezoe-

kers uit heel Nederland en de rest

van Europa aan tot enthousiaste

reacties.

Uit onderzoek is gebleken, dat wie

eenmaal het corso te Lichtenvoorde

bezocht heeft, het jaar daarop terug-

keert. Vele duizenden trouwe bezoe-

kers zullen ook dit jaar op de tweede

zondag van september weer kunnen

genieten van een b(l)oeiend spektakel,

waarvoor bijna twaalf maanden voor-

bereiding noodzakelijk waren.

Iedere inwoner van Lichtenvoorde

wordt wel op één of andere manier be-

trokken bij het bloemencorso.

De honderdduizenden dahlia’s moe-

ten gekweekt worden en er moeten

adresjes elders in ons land of in Duits-

land gezocht worden waar ook nog en-

kele tienduizenden dahlia’s gepoot

kunnen worden. Daarover moeten

duidelijke en betrouwbare afspraken

worden gemaakt. Dan moeten de wa-

gens worden ontworpen en vervolgens

worden uitgevoerd. Dit alles vergt veel

maanden van voorbereiding en werk.

Organisatoren en Lichtenvoordse be-

volking slagen er nog steeds in om het

corso ieder jaar nog te laten groeien.

Behalve het corso zelf wordt er even-

eens voor een omvangrijk en aantrek-

kelijk voor- en naprogramma gezorgd.

Daardoor krijgt het bloemencorso van

Lichtenvoorde een extra accent. De

corsodag van Lichtenvoorde is dan

ook al diverse malen geloofd, gepre-

zen en bekroond.

Het corso wordt ook dit jaar ‘begeleid’

door diverse muziekkorpsen en show-

orkesten. De CorsoKids openen de gro-

te optocht door Lichtenvoorde. Zij krij-

gen deze eervolle plek in de grote stoet

omdat deze jeugdige corsobouwers de

toekomst van dit wereldberoemde

bloemenfestijn in Lichtenvoorde ga-

randeren.

Het voorprogramma met theater, mu-

ziek en kermis begint om 12.00 uur.

De corsostoet start om 14.00 uur.

Dahliacorso van Beltrum
Het 126ste Volksfeest van Beltrum begint op 3 september om 14.30 met

het befaamde bloemencorso. Twaalf wagens met honderdduizenden

kleurige dahlia’s trekken door het dorp, dat dan al in feeststemming

begint te raken vanwege het volksfeest.

Het corso is een enorm bloemenfeest met als grote attractie dat de wagens

vanaf 18.00 uur in het corsopark aan de Avesterweg van dichtbij bekeken

kunnen worden. De corsowagens staan daar een paar uurtjes te pronk. Alle

details zijn dan goed te bestuderen. Er kan dan eveneens in alle rust nog-

maals genoten worden van deze bloemrijke kunstwerken.

Oldtimers
ploegen
Oldtimertractoren, die de land-

bouwgronden in wedstrijdver-

band gaan ploegen. Op 9 septem-

ber is het vanaf 10.00 uur te bele-

ven aan de Stubbelderweg 3 in

Westendorp.

Deze ploegwedstrijden met oldti-

mers worden voor de vijfde keer ge-

houden. Het terrein heeft een grootte

van 9 hectaren.

Er wordt geploegd in vier catego-

rieën: rondgaand aangebouwd, rond-

gaand getrokken, heen- en weer-

gaand en tweewieltractoren. Een des-

kundige jury beoordeelt de ploegre-

sultaten. Leuk om te zien en te bele-

ven en de sfeer van het echte platte-

land te proeven.

Het Gelderse Hengelo is al vele eeu-

wen het paardendorp van deze re-

gio en zelfs van ons land, want in

vroeger eeuwen kwam men uit

heel Nederland en zelfs vanuit

Duitsland naar de bekende Henge-

lose paardenmarkten.

Van die paardenmarkten is niet veel

meer over, alleen dan misschien de ve-

le cafés, die Hengelo nog telt. Een hal-

ve eeuw geleden waren er dat echter

nog veel meer. Hengelo spreekt echter

op het gebied van paardenkeuringen

nog een geducht woordje mee. Op 26

augustus is er de dag van het Lippiza-

ner-paard. Verder is er op deze dag

naar alle waarschijnlijkheid ook een

keuring van het Dartmoor Pony Stam-

boek op het terrein De Hietmaat aan

de Zelhemseweg. Op 2 september is er

een premiekeuring van het Friesche

Paard.

De twee paardenbeeldjes in Hengelo

tonen de relatie van Hengelo en het

paard duidelijk aan. Die relatie wordt

op zondag 3 september eveneens goed

zichtbaar. Op deze dag houdt de ver-

eniging van het aangespannen paard

In Stap en Draf een klassementsrit.

Deze rit telt mee voor het Nationale

Kampioenschap. De jurering van de

authentieke aanspanningen wordt

verzorgd door de Nationale Vereni-

ging Traditioneel Gerij. Om 9.00 uur

beginnen de juryleden hun werk op

terrein De Hietmaat. Een groot aantal

aanspanningen zal hier om 10.00 uur

starten voor een rit door de mooie om-

geving van Hengelo. Tijdens de och-

tendrit is er om ongeveer 11.15 een

sherry-stop.

Vanaf 12.30 uur verzamelen de aan-

spanningen zich weer op De Hietmaat

voor de middagpauze en de bekend-

making van de prijzen en de juryrap-

porten. Dan kunnen de paarden en

hun koetsen van dichtbij bewonderd

worden. De middagrit vertrekt om

13.15 uur. Om 14.30 uur is er een sher-

ry-stop op het Booltinkplein in Keijen-

borg. Daarna voert de rit weer naar De

Hietmaat, waar de deelnemers om

15.15 uur zullen arriveren.

Tijdens de klassementsrit door de om-

gevong van Hengelo wordt er op De

Hietmaat een wedstrijd gehouden

voor Dressuur en Vaardigheid. Het

paard staat op 3 september in Hengelo

weer helemaal op de voorgrond.

AANSPANNINGEN EN MOOI GERIJ
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Kunst op IJsselkade en festival op ’s-Gravenhof
Zutphen bruist in het laatste week-

einde van augustus. Er is volop

kunst op de IJsselkade op 27 augus-

tus en gedurende dat hele weekein-

de is er een festival rond het ‘s-Gra-

venhof. Een festival met veel mu-

ziek en theater.

Op de zondag 27 augustus is dit een

mooie combinatie met de Kunst op de

IJsselkade, die de Rotary Club Zutphen

dan voor de veertiende keer organi-

seert. Meer dan tachtig kunstenaars

tonen hun werken in het schilderach-

tige decor van statige kade en roman-

tische IJssel.

Veel vormen van kunstige creativiteit

komen op deze dag op de IJsselkade

‘aan de orde’. En duizenden mensen

komen er jaarlijks van genieten. De

sfeer en gezelligheid van het kuieren

langs de kraampjes en de gesprekjes

met de kunstenaars zijn heel apart.

Daarbij is er voldoende mogelijkheid

om even te zitten, te genieten en alles

te laten inwerken.

Uitgave
De Achterhoek Vakantiekrant is een uitgave

van Drukkerij Weevers in samenwerking 

met het Achterhoeks Bureau voor Toerisme. 

De krant bevat de complete VVV-agenda en

bovendien allerlei informatieve artikelen

over bezienswaardigheden en evenementen

in de Achterhoek.
De agenda is overigens ook te vinden op de

aan het produkt gekoppelde internetsite:

www.achterhoekagenda.nl

Verspreiding
De Achterhoek Vakantiekrant wordt

gratis verspreid via 400 afhaalpunten in

de Achterhoek zoals alle VVV’s, hotels,

bungalowparken, campings, restaurants

en attractieparken.

Vakantiekrant
Tarieven en informatie seizoen 2007

Tarieven en informatie seizoen 2007

Informeer ook naar de gunstige voorwaarden
voor doorplaatsing van advertenties in onze

weekbladen:
Contact Bronckhorst, 

Contact Ruurlo, 
Weekblad Elna, 
Groenlose Gids 

en Contact Warnsveld!

Rampen vallen 
niet te plannen.
Voorbereidingen wel.
Typ uw postcode in op 
 www.crisis.nl



Prachtige weersomstandigheden, va-
ders, moeders, oma’s en opa’s die een
kijkje kwamen nemen en bovenal

blije gezichten bij de kinderen van de
groepen 1 en 2 van de openbare basis-
school toen zij onder begeleiding van

de juf, vrijdagmorgen een mini-op-
tocht met de palmpasen gingen ma-
ken.

Ze stonden zaterdagmiddag bij "’t Ol-
de Lettink" keurig op een rij, allerlei
soorten volkswagens. Vanuit de gehele
regio waren liefhebbers van dit auto-

merk voor een gezellige meeting naar
Vorden gekomen met één doel: lekker
kletsen over de Volkswagens! Bestuur-
ders van dit type auto hebben een

clubje opgericht onder de naam ‘ V.W.
Freaks Gelderland”. Deze zaterdag
stond dus een bezoek aan Vorden op
de agenda.

Volkswagen Freaks

SUPERTIJDEN BIJ BERKELDUIKERS
Afgelopen zondagmiddag 25 maart
werd in Doetinchem de vierde wed-
strijd uit de Meerkamp-competitie ge-
organiseerd en de zwemmers van de
Berkelduikers uit Lochem waren weer
present. Met van allen een 100% inzet
resulteerde dit in supertijden, meestal
ook een mooi Persoonlijk Record. Van
de 22 individuele starts werden er
maar liefst 17 als PR's genoteerd. Op-
merkelijke prestaties deze middag
werden er geleverd door met name Si-
mone Jansen, Pommelien Hovenkamp
en Rick Wassing. De volgende wed-
strijd uit de Meerkamp-competitie zal
plaats vinden op 24 juni in Doetin-
chem. De volledige uitslag zal worden
geplaatst op www.berkelduikers.nl

BERKELDUIKSTERS NAAR NK
Tijdens de limietwedstrijd in Doetin-
chem, afgelopen zondag middag,
heeft Anne Carlijn Bakker van de Ber-
kelduikers uit Lochem een NJK limiet
gezwommen op de 100m. rugslag. Zei
gaat nu samen met haar teamgenote
Milou Tjoonk (100 en 200m. school-
slag) naar dit Nederlands-Kampioen-
schap in Eindhoven. Met haar PR heeft
ze ook de limiet voor de 4x 100 wissel-
slag estafette voor de Gelderse Kampi-
oenschappen  behaald (samen met Mi-
lou Tjoonk, Marieke ten Have en Car-
men Seesing). De limiet voor de 4x
100m. vrijeslag werd helaas op 0,02
sec. gemist. Carmen verbeterde tevens
op de 200m. vrijeslag haar persoonlij-
ke besttijd. Tijdens deze wedstrijd wer-
den 1 ste plaatsen behaald door Merel
Wilgenhof op de 200m. vrijeslag en
door Anne Carlijn Bakker op de 200m.
rugslag.

GOED VAN HET BLOK
Afgelopen zaterdag werd in het zwem-
bad van Groenlo de vierde, en tevens
laatste, Speedo wedstrijd van dit sei-
zoen gezwommen. De zwemmers en
zwemsters uit Lichtenvoorde, Aalten,
Winterswijk, Groenlo, Neede, Borculo
en Lochem probeerden op verschillen-
de afstanden en zwemslagen nieuwe
scherpe tijden te realiseren en zich
hiermee (alsnog) te plaatsen voor de
Speedo Kring Finale wedstrijden. De
jeugdselectieleden van de Berkeldui-
kers uit Lochem kwamen deze mid-
dag bijzonder goed van het startblok
af. Van de 51 starts eindigden er maar
liefst 32 in een nieuw persoonlijk re-
cord. Hiermee werd 10 maal een
plaats behaald bij de beste drie zwem-
mers van deze middag. Opmerkelijke
prestaties werden er geleverd door oa.
Sander Wissink, Martijn Cai, Tamara
Smeitink, Irjan Brummelman en Tho-
mas Achtereekte die allen op één of
meerdere afstanden vele seconden
van hun PR afzwommen. De volgende
wedstrijd uit de Speedo serie, de kring
Speedo finales, waaraan de snelste 18
zwemmers per leeftijdscatagorie en
zwemslag mogen deelnemen naar
aanleiding van de Speedo wedstrijden
te Groenlo, zal plaats vinden op zater-
dag 9 juni as. De volledige uitslag zal
worden geplaatst op www.berkeldui-
kers.nl

1e plaatsen waren er voor:
Luuk Nijland 100m. wisselslag
Luuk Nijland 100m. vrijeslag
Judith Wentink 100m. wisselslag
Judith Wentink 100m. vrijeslag
Niels Tjoonk 100m. schoolslag

2e plaatsen waren er voor:
Luuk Nijland 100m. schoolslag
Daan Nijland 200m. wisselslag
Daan Nijland 100m. rugslag
Lisanne Rietman 100m. wisselslag

3e plaatsen waren er voor:
Daan Nijland 100m. vrijeslag

Z w e m m e n

Zaterdag 24 maart uitslagen
Boemerang D3 - Dash D4 0-4
V.C.V. D1 - Dash D1 1-3 KAMPIOEN
V.C.V. MB1 - Dash MB1 0-4
Boemerang D2 - Dash D2 3-1
Dash circ. 1 - Tornado 1 0-4
Dash circ. 3 - Harfsen 1 2-2
Dash JC1 - BAS/Wivoc JC1 4-0
Dash MC2 - BAS/Wivoc MC1 2-3
Dash MB2 - Longa '59 MB1 0-4
Dash MC1 - Favorita MC1 3-1
Dash H2 - Reflex H4 1-3
Dash H1 - Tornado Laren H1 4-0
Dash D6 - SV Loil D1 4-0

Vo l l e y b a l

Tot nu toe is aangenomen dat er ruim
1,5 miljoen mensen één of meerdere
vormen van reuma, inclusief artrose
hebben. Uit de nieuwe cijfers blijkt dat
het maar liefst 2,3 miljoen mensen
zijn boven de 20 jaar. Daarvan hebben
1,3 miljoen mensen last van artrose of
slijtage.  

VERONTRUSTEND
Het Reumafonds vindt deze nieuwe
cijfers verontrustend. Zonder zicht op
behandeling of genezing wordt reuma
een epidemie en zoveel patiënten kan
de zorg straks niet aan. Omdat het
Reumafonds geen subsidie krijgt van
de overheid is het geld dat in (plaats-
naam) is opgehaald hard nodig voor
goed onderzoek en de ontwikkeling
van medicijnen om reuma zo snel mo-
gelijk de wereld uit te helpen. Het on-
derzoek in Nederland is inmiddels
van hoog niveau. Nederlandse reuma-
tologen behoren tot de besten ter we-
reld en zullen zich blijven inzetten om
uiteindelijk de ziekte te kunnen be-
strijden. Reuma is niet één ziekte,
maar een verzamelnaam voor ruim
honderd verschillende aandoeningen
aan spieren en gewrichten. Het Reu-
mafonds is al tachtig jaar dé fondsen-
werver voor de bestrijding van reuma
in Nederland.

Vorden brengt 2143.01 euro
op voor Reumafonds

Vorden
bedankt!
Het Reumafonds heeft in Vorden
2143.01  euro opgehaald tijdens de
jaarlijkse collecteweek. Met dit
geld kan het fonds nóg meer on-
derzoek doen naar de bestrijding
van reuma, zeker nu uit onderzoek
in samenwerking met TNO blijkt
dat reuma een 'volksepidemie'
dreigt te worden. Eén op de vijf
mensen in Nederland boven de
twintig jaar heeft last van een
vorm van reuma. Alle vrijwilligers
die in de regio hebben meegehol-
pen tijdens de collecte bedankt het
Reuma-fonds hierbij hartelijk.

Leden van de crosscommissie hadden
er zaterdagmorgen reeds voor gezorgd
dat de baan op het Delden- circuit er
perfect bij lag. 
Opmerkelijk het geringe onderlinge

verschil in de diverse klassen. In de
klasse 65+ 85 CC pech voor Jan Willem
Arendsen. Hij lag bijna de gehele wed-
strijd op kop, maar eindigde door en-
kele valpartijen in de slotfase uiteinde-

lijk als 4e. 
Het waren overigens spannende wed-
strijden met voor de winnaars de ge-
bruikelijke bloemen die door bloem-
binderij Kettelerij gratis aan de club
beschikbaar werden gesteld.

UITSLAGEN:
50 CC: 1 Thijs Bulten 60 punten, 2
Thies Hellegers 52 punten ( beter re-

sultaat in de tweede manche), 3 Ismo
Wolsink 52, 4 Tim Tuiters 46 punten.
Klasse 65 plus 85 CC: 1 Mischa Kuit 57
punten, 2 Thijs van Kessel 52, 3 Bas
Broekhof 48, 4 Jan Willem Arendsen
44, 5 Dylan Sessink 41, 6 Rico Radstake
30 punten ( 2e manche uitgevallen,
eerste manche gewonnen).
Klasse 125 CC: 1 Bas Klein Haneveld 60
punten, 2 Rob ten Have 54, 3 Tom Be-

rends 50, 4 Remco Tjoonk 23 punten.
Recreanten/ Liefhebber klasse: 1
Tjeerd Stapelbroek 55 punten, 2 Willi-
an Veldhorst 54, 3 Jan Koop 53, 4 Ro-
bert van der Tweel 48, 5 Gerard Mi-
chelbrink 41 punten.
Super klasse: 1 Marcel Bulten 60 pun-
ten, 2 Winand Hoenink 53, 3 Harald
Wolsink 53, 4 Wouter Dijkman 44, 5
Johannes van Kempen 42 punten.

Zoon Thijs wint 50 CC! • Marcel Bulten winnaar Superklasse 'De Graafschaprijders'
Marcel Bulten werd zaterdagmiddag tijdens de openingscross van de
VAMC ‘De Graafschaprijders’ afgevlagd als de trotse winnaar van de Super-
klasse. Met in het achterhoofd zo vader zo zoon, werd de kleine Thijs Bul-
ten winnaar in de klasse 50 CC, dus een dubbel feestje in huize Bulten!

De gehele maand april krijgt de klant
bij aankoop van iedere € 5,- een bon,
hierop kan postcode en huisnummer

worden ingevuld en bij de kraam in de
bus worden gedeponeerd. De eerste 3
weken van april worden er iedere

week 25 waardebonnen ter waarde
van € 10,- uitgetrokken. 

De laatste week wordt er door notaris
Mr. B.J. Otto te Wezep 1 prijswinnaar
uitgetrokken. Deze wint een geheel
verzorgde barbecue voor 25 personen

ter waarde van € 10,- per persoon. Dus
€ 250,- in totaal en geheel gratis aan
huis bezorgd. 

Bovendien krijgt iedere klant de laat-
ste week van april een leuke attentie.

Ter Weele vlees en vleeswaren  
25 jaar op de markt!
In april 1982 ging Jaap ter Weele voor het eerst naar de markt, inmiddels
staat het bedrijf 25 jaar op 13 verschillende weekmarkten en dit moet
gevierd worden.

Palmpasen optocht



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

Goede Vrijdag om 18.00 uur
1e en 2e Paasdag gesloten
Volop violen en andere voorjaarsbloeiers

Ook: potgrond
meststoffen
buitenpotterie
groente- en bloemzaden

Wij wensen u Vrolijk Pasen

Vordenseweg 84 • Hengelo (Gld.)
Tel. (0575) 46 16 22

AKTIE AKTIE AKTIE AKTIE
Diverse percelen van onze kwekerij moeten leeg.
Mooie planten tegen groothandel prijzen.

Mooie planten voor hagen

Taxus van 60 cm tot 200 cm
v.a. ........................................................................ € 3,00

Thuja brabant voor hagen 100-150 cm

Laurier in soorten 80 tot 160 cm
v.a. ........................................................................ € 5,00

Blauwe haagconifeer
150-175 cm nu .......................................... € 7,50

Partijen Servische Spar
100 tot 175 cm v.a. ....................................... € 7,50

Buxus in kubus vorm / Taxus in bolvorm

Zaterdag 7 en 14 april, of na tel. afspraak.
Grote partijen vroegtijdig bestellen i.v.m. rooiwerk

BOSMAN GROENKWEKERIJ
Kervelseweg 23, Hengelo (Gld.), tel. (0575) 46 12 88
Via rotonde rondweg bij garage Wassink

José la Croix 
Verpleegkundig

Overgangsconsulente

Toverstraat 7, Baak
Tel. 0575 - 56 03 81 

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

Handelsonderneming

Willie Waenink

REPARATIE EN VERKOOP VAN ALLE MERKEN
TUIN-/ PARKMACHINES EN ZAGEN. 

OOK VOOR WINTERBEURTEN.
TEVENS SLIJPEN VAN VEESCHEERMESSEN.

Geopend: Dinsdag t/m vrijdag van 08.30 tot 18.00 uur.
Zaterdag van 08.30 tot 16.00 uur.
Of na telefonische afspraak.

Tel./fax : 0575 - 46 22 21 Olde Kaste 6a
Mobiel : 06 - 50 67 60 24 Keijenborg 

Handelsonderneming

Willie Waenink

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

Oude Zutphenseweg  5a, 7251 JP Vorden

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

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

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

Berendsen Drempt
verkoop en plaatsing 

van doorsteek omheining
vierkante en ronde palen

Elektrische afrastering
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De juiste zorg voor bomen

www.coditboomverzorging.nl
BAAK, 0575-441048

Bouw-, klus- en onderhoudsbedrijf

Jan AnkersmitJan Ankersmit
TToldijkoldijk

Gespecialiseerd in:
• metselwerk • aanbouw • verbouwingen •
tegelwerken • stucwerken • straatwerken.

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

DOETINCHEM, Fabriekstraat 18, (0314) 34 00 54

Vloer- en wandtegels

Vensterbanken

Hardsteen dorpels

Keukenbladen etc.

www.schoot-natuursteen.nl

Stijlvolle 

Grafmonumenten

Verkoop/verhuur aanhangwagens
DE VENTERKAMP 7, 7261 AH RUURLO

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

2E PAASDAG OPEN 
11.00 - 17.00 uur

a r c h i t e c t o n i s c h e  v o r m g e v i n g
r e a l i s a t i e b e g e l e i d i n g

r o b e r t  h e l m i n k

E :  i n f o @ b u r o h . n l
I :   w w w . b u r o h . n l

l e v e r b a a r  v a n a f 2  a p r i l

n i e u w
bu roh



Jeugdteam Flash-Vorden kampioen!

Op de districtsvergadering van de badmintonbond werd Flash blij verrast
met het bericht dat het jeugdteam alsnog kampioen in geworden in de 4e
klasse U15. De nummer 1 van de competitie bestond alleen uit jongens en
bleek buiten mededinging mee te doen. - Een team moet volgens de regels
uit twee meisjes en twee jongens bestaan. - Flash J1 was in de eindstand
als nummer twee het team van Varsseveld J3, net voor gebleven. Flash J1
eindigde met evenveel wedstrijdpunten, maar had meer sets gewonnen en
is dus kampioen.

De gelukkige kampioenen: met trainer Johannes Muijokarno (geheel links) en Femke Nab
(geheel rechts) die ook een paar keer is ingevallen in het kampioensteam. Verder staand
v.l.n.r.: Erik van Hoffen en Carlos Waenink en zittend Ilse van Dijk en Vera Velhorst

MVR 1 - RATTI 1
Zondag 1 april speelde Ratti in 's Heer-
enberg tegen de nagenoeg ongenaak-
bare en veel scorende koploper uit de
6e Klasse E, MvR. Ratti, dat door bles-
sures, schorsingen en werkverplich-
tingen met grote personele proble-
men kampte, zag kort voor aanvang
van de wedstrijd tot overmaat van
ramp ook nog eens dat het meespelen
van Wouter Gudde niet mogelijk was
vanwege het op onverklaarbare wijze
ontbreken van zijn spelerspas. De posi-
tie van Gudde werd zeer verdienstelijk
ingenomen door Hans Berenpas. 

Het eerste kwartier van de wedstrijd
had Ratti het zeer lastig met de be-
weeglijke en snelle voorhoede van
MvR. Zonder echt grote kansen te creë-
ren domineerde MvR in de beginfase
het spel. Na ruim 15 minuten spelen
kwam de club uit 's Heerenberg, die
niet eens zo gek lang geleden nog in
de 2e Klasse uitkwam, verdiend op
voorsprong door een treffer van hun
topschutter Mykel Arts. MvR dacht na
de openingstreffer een gemakkelijke
middag tegemoet te gaan, maar de
spelers van Ratti waren geenszins van
plan daaraan mee te werken. Ratti
kreeg goed vat op het aanvalsspel van
de tegenstander en probeerde uit een
aantal uitvallen de gelijkmaker te no-
teren. Met name het centrum van de
defensie van MvR oogde kwetsbaar en
Rattianen Gijs Klein Herenbrink en
Michiel Gudde waren dichtbij de ge-
lijkmaker. Ook MvR was voor rust nog
een keer dichtbij een treffer, maar de
spits van MvR zag zijn kopbal via de
doelpaal het veld weer inkomen.

In de tweede helft bleef het wedstrijd-
beeld hetzelfde. MvR trachtte de voor-
sprong uit te breiden, maar stuitte
keer op keer op de hechte defensie van
Ratti, waar vooral voorstopper Bas
Vriend een dijk van een wedstrijd
speelde. Ratti probeerde vanuit de te-
genaanval nog iets te forceren, maar
kwam in aanvallend opzicht telkens
net wat stootkracht te kort om echt
iets te forceren. Doordat MvR er niet in
slaagde om nogmaals te scoren, bleef
de wedstrijd tot het eind spannend. Na
acht minuten blessuretijd blies de uis-
tekend fluitende scheidsrechter voor
het laatste fluitsignaal, waardoor MvR
verzekerd bleef van de koppositie. Rat-
ti kon, helaas zonder punten, terugkij-
ken op een zeer verdienstelijke wed-
strijd.

RATTI 1 - DINXPERLO 1 (DAFMES)
Dinxperlo heeft sinds kort een team
opgericht en is halverwege de compe-
titie ingestapt. Meteen in de eerste mi-
nuut wist Dinxperlo al te scoren. Een
middenvelder van Dinxperlo verzorg-
de deze met een afstandsschot. 0-1.
Ratti liet het er niet bij zitten en zette
vervolgens de achtervolging in. Een
klutsbal die niet goed werd wegge-
werkt werd door Marielle Peters bin-
nen geschoten. 1-1. Dinxperlo had

moeite met het aanvallende spel en
hoge tempo. Kelly Peters wist de bal
mooi op maat terug te leggen op Ro-
wena Peters en zij maakte beheerst af.
2-1. Zo had Ratti na zeven minuten
spelen de achterstand alweer rechtge-
trokken. Ratti kwam op dreef en had
de smaak te pakken. Yvonne
Wenzcowski vuurde een schot vanaf
de tweede lijn in het dak van het doel.
3-1. Dinxperlo had niet veel in te bren-
gen en Ratti bleef de druk naar voren
houden. In de eerste helft wist Ratti de
voorsprong nog verder uit te bouwen.
Mikkie Steenbreker bediende Wenkce
Olthuis op maat en tekende voor de 4-
1. Tevens schreef zij de 5-1 op haar
naam met een subliem lobje over de
keepster. Na rust gingen beide teams
er weer met frisse moed tegenaan. Rat-
ti was duidelijk een maatje te groot
voor Dinxperlo. Rowena Peters wist
voor zichzelf de weg vrij te maken en
passeerde de achterhoede. Vervolgens
wist zij deze actie te bekronen met een
doelpunt. 6-1. Op aangeven van Mariel-
le Peters wist Wencke Olthuis haar te-
genstandster op snelheid te passeren
om vervolgens de voorsprong nog ver-
der uit te bouwen naar 7-1. Met nog
een kwartier op de klok bleef Ratti rus-
tig doorvoetballen. Dinxperlo had
moeite om de bal achterin weg te wer-
ken en Rowena Peters reageerde alert
en een schot op het doel verraste de
keepster. 8-1. Kelly Peters deed nog
geen vijf minuten daarna hetzelfde. In
een scrimmage in het zestien meter
gebied wist zij de bal over de doellijn
te tikken. 9-1. Marielle Peters schreef
de 10-1 op haar naam. Rowena Peters
zorgde voor de hekkensluiter van de
wedstrijd zij wist zichzelf vrij te spelen
en ronde beheerst af. 11-1. Al met al
een leuke trainingspot. Paasweekend
zijn de dames vrij en 15 april staat de
thuiswedstrijd tegen Activia op het
programma. 

UITSLAGEN
28-3 Ratti B1D - AZC B2: 5-1
31-3 Ratti D1 - Klein Docht. D2M: 2-1
31-3 Ratti E1 - Eerbeekse Boys E5: 3-9
31-3 Ratti F1 - Gorssel F3: 0-6
31-3 Activia B1D - Ratti B1D: 5-2
31-3 MvR C2 - Ratti C1D: 3-2
31-3 AZC E4 - Ratti E2: 2-3
01-04 Ratti 2 - AD'69 6: Gestaakt
01-04 Ratti 1- Dinxperlo 1: 11-1 (dames)
01-04 MvR 1 - Ratti 1: 1-0
01-04 SVBV 3 - Ratti 3: 3-2

PROGRAMMA 7 APRIL
Ratti B1D - Davo B1D
Ratti C1D - Angerlo Vooruit C3
Ratti E2 - Steenderen E3
SKVW 4  - Ratti 4 (zat)
Rekken D1 - Ratti D1
Rheden E4 - Ratti E1

Maandag 9 april
Ratti 2 - Reunie 4 (zon)
Ratti 3 - Marienveld 3 (zon)

Woensdag 11 april
FC Zutphen E6 - Ratti E2

Vo e t b a l

Traditie getrouw brengen deze groe-
pen elk jaar een bezoek aan de bewo-
ners. Rond koffietijd waren de leerlin-
gen bij 'De Wehme' en lieten zij hun
fleurige zelfgemaakte paasstokken

zien aan de vele bewoners, die waren
komen kijken. Alle aanwezige bewo-
ners kregen een, door groep 3 en 4, ge-
knutseld paasmandje met daarin en-
kele paaseitjes. 

Na het uitdelen hiervan, kregen de
leerlingen wat te drinken. Aanslui-
tend zongen zij een paar liedjes, de-
den een eigengemaakt toneelstukje
en werd er een lentegedichtje opge-
zegd. Zowel de bewoners als de leerlin-
gen hebben genoten van deze kleurrij-
ke morgen en kijken alweer uit naar
volgend jaar.

Palmpaasoptocht basisschool 'De Vordering'

Lopend, onder het genot van een héérlijk lentezonnetje, liepen de leerlin-
gen van de groepen 3, 4 en 5 van 'De Vordering' op donderdagmorgen 29
maart jl. naar Verzorgingshuis 'De Wehme'.

Uitslagen maandag 26 maart
Groep A:
1 Mw. v. Gastel / Mw. W. Kilian 58,33%
2 Mw. Hoftijzer / Dhr. Hoftijzer 55,73%
3 Mw. v. Druten/Mw. Hulleman 54,69%

Groep B:
1 Mw. de Vries / Mw. Lamers 60,42%
2 Dhr. Enthoven / Dhr. Jansen 59,83%
3 Mw. Wullink / Dhr. Wullink 55,28%

Groep C:
1 Mw. Vreeman / Dhr. Vreeman 63,08%
2 Dhr. den Ambtman / Dhr. Kip 57,92%
3 Mw. Oldenhave / Mw. Stehmann
55,79% 

Woensdag 28 maart
Groep A:
1 Dhr. Wagenvoorde / Holtslag 60,00%
2 Mw. v. Gastel / Mw. Hendriks 57,08%
3 Mw. Vruggink / Mw. Hoftijzer 54,17%

Groep B:
1 Mw. Jansen Vreling/Beekman 70,83%
2 Mw. / Dhr.  Koekkoek 60,94%
3 Mw. ter Schegget / de Bruin 57,29%

B r i d g e n

Wij danken iedereen hartelijk die
hieraan heeft bijgedragen. De op-

brengst van de inzamelingsactie komt
grotendeels ten goede aan een voed-
selzekerheidsproject in Congo. 

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

Opbrengst kledinginzamelingsactie
Op 17 maart j.l. heeft Sam's Kle-
dingactie voor Mensen in Nood in
Vorden een kledinginzamelingsac-
tie gehouden. In totaal werd er 600
kg kleding opgehaald.

DAGREIS WOENSDAG 18 APRIL
2007
De jaarlijkse voorjaarsreis zal ons dit
jaar voeren naar het Wonderschone
Munsterland in Duitsland. 

We zullen kunnen genieten van het
mooie Teutenburgerwoud, het oude
stadje Tecklenburg en een rondleiding
door het Wasserschloss Steinfurt. 
Ook voor de inwendige mens zal goed
worden gezorgd: een 'Kalte Platte' in
Tecklenburg en een diner in Haaksber-

gen. De organisatie heeft er op gelet
dat het lopen /wandelen beperkt blijft,
zodat de reis voor zoveel mogelijk
deelneemsters mogelijk is. 

Er hebben zich al heel veel O.V.G. le-
den opgegeven. Deelname is echter
ook mogelijk voor niet leden. 

Inlichtingen bij mw. J. Meijer, tel.
0575-547930.. Attentie: denk aan de
benodigde reispapieren: toeristen-
kaart of paspoort.

Oecumenische Vrouwen
Groep Wichmond Vierakker

Afgelopen zondag vond de onderlinge
voorjaarswedstrijd plaats van PC en LR
De Graafschap. Mede door het uitste-
kende weer werd het een zeer geslaag-
de dag waarbij vele pony- en paarden-
combinaties aan de start verschenen.
Zowel de kleinste ponycombinaties als
de zeer geroutineerde paardencombi-
naties streden om het clubkampioen-
schap op alle niveaus van dressuur en
springen. 

Hoewel er ook in elke klasse apart een
prijswinnaar was, bleven er aan het
eind van de dag twee winnaars over.
Bij de ponyruiters was het Sebastiaan
Hamer die met zijn pony Sunshine het
klassement voor de gevorderde pony's
dressuur/springen won. Bij de paarden
was het Inge Regelink die de hoogste
klassering had met haar paard. 

Het was uiteindelijk ook Inge die als
eerste eindigde in het totaal-klasse-
ment waardoor zij als clubkampioen
gehuldigd werd. 

Met het Concours Hippique in het
vooruitzicht op 14/15 april rond kas-
teel Vorden, ook georganiseerd door
LR De Graafschap, was dit voor alle
deelnemers een uitstekende generale
repetitie voor de start van het outdoor-
seizoen.

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

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

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

gave bij de Wehme.
• Hobbyen voor ouderen in het Dorps-

centrum. Op ma-wo en donderdag-
morgen van 9 tot 12.00 uur. Info en
opgave bij Welzijn Ouderen Vorden.

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

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

APRIL
4 Oecumenische vrouwengroep OVG

Paasviering in Withmundi
4 Voorjaarscontactmiddag Welfare

Rode kruis in de Wehme
4 HVG Linde Paasliturgie ds. Neppe-

lenbroek

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 Wa-

pen van 't Medler
18 ANBO klootschieten bij de Kleine

Steege
18 Handwerkmiddag en kraamver-

koop Welfare Rode Kruis in de
Wehme

18 NBvP vrouwen v. 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
27 ANBO/PCOB Seniorenorkest Happy

Days in het Doirpscentrum
28 ANBO/PCOB Rijbewijskeuring voor

70 plussers info 55 20 03
28 HSV Snoekbaars seniorwedstrijden

AGENDA VORDEN



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

Expert Arendsen en Enorm Arendsen
zijn twee aparte winkels in één ge-
bouw die onderling met elkaar ver-
bonden zijn. Iedere winkel heeft zijn
eigen entree. De totale winkelopper-
vlakte is 510 vierkante meter. Expert
Arendsen verhuist naar het nieuwe
onderkomen, maar Enorm Arendsen
is nieuw. Bij Expert Arendsen kan de
klant terecht, zoals ze dat voorheen
gewend waren, voor een groot en com-
pleet assortiment zoals huishoudelij-
ke apparatuur, beeld en geluid, telefo-
nie, computers en witgoed. Verder
wordt het assortiment televisies uitge-
breid met het merk Loewe en komt er
een grote Bosé geluidswand. 

In de nieuwe winkel Enorm Arendsen
heeft de klant een keus uit een groot
assortiment hand-en elektrisch ge-
reedschap, ijzerwaren en een uitge-
breid assortiment voor elektriciteit,
water, gas en cv. Verder onder meer
een sleutelservice, deurbeslag en di-
verse lijmen en kitten. Daarnaast kunt
u terecht voor alle onderdelen die u te-
genkomt voor in en om uw huis.
Enorm Arendsen, Expert Arendsen en
Installatiebedrijf Arendsen kan alles
verzorgen in en om het huis. Het Hen-
gelose bedrijf kan een kant en klaar
pakket aanbieden met de bekende ser-
vice die u van firma Arendsen gewend
bent.

Installatiebedrijf Arendsen blijft nog
even op de oude plek aan de Raadhuis-
straat. Maar niet voor lang. Richard
Arendsen: “Het is de bedoeling dat het
installatiebedrijf binnen één jaar ver-
plaatst wordt naar het industrieter-
rein in Hengelo”.
Bij de firma Arendsen hebben ze een
eigen reparatiedienst voor bruin en
witgoed. “Ook bij Enorm Arendsen
kunt u al uw elektrisch gereedschap
laten repareren”, zegt Geraldo Mel-
gers van Expert Arendsen.
“Door de nieuwe formule van de fir-
ma Arendsen blijkt, dat Hengelo niet
alleen voor leegstand bouwt”, laat Ri-
chard Arendsen weten. “We exploite-
ren zelf de commerciële ruimte onder
de appartementen”.

Op dit moment is er in de ‘oude win-
kel’ een grote verbouwingsopruiming.
Alles moet leeg! Vanaf zaterdag 14
april is de winkel gesloten. Voor storin-
gen en dringende zaken kan men te-
recht via het telefoonnummer: 0575-
464261.
Door de heropening van Expert
Arendsen, de opening van Enorm
Arendsen en het bestaande Installatie-
bedrijf Arendsen ontstaat er een soort
drieluik. “Daarmee hebben we eigen-
lijk alles onder één dak op het gebied
voor alle techniek in de woning”, zeg-
gen Richard Arendsen en Geraldo Mel-

gers.
Na het open huis op donderdag 19
april, zijn er op vrijdag 20 en zaterdag
21 april diverse demonstraties in de

winkel onder het genot van een hapje
en een drankje. Voor de kinderen is er
onder meer een springkussen. 
Met het Installatiebedrijf Arendsen,

Expert Arendsen en Enorm Arendsen
is het totaalbedrijf uw ‘professionele
partner voor alle techniek in uw wo-
ning’!

"Professionele partner voor alle techniek in uw woning"

Heropening Expert Arendsen en opening Enorm Arendsen
In het nieuwe pand aan de Kerkstraat 2 in Hengelo wordt op donderdag
19 april de winkel geopend van Expert Arendsen en Enorm Arendsen. Er
is open huis van 18.00 tot 21.00 uur en iedereen is welkom om het nieuwe
onderkomen te bezichtigen.

Richard Arendsen (links) en Geraldo Melgers voor het nieuwe pand aan de Kerkstraat.

Ruim 350 schutters (50 dames en 300
heren) deden mee aan het schiettoer-
nooi dat ook nu weer met succes werd
georganiseerd door SV Willem Tell. Na
drie weken was er afgelopen woens-
dag de finale met aansluitend de prijs-
uitreiking. Naast het eremetaal waren
er rozen voor de winnaars. De bloe-
men werden gesponsord door Top Te-
lecom. De prijzen werden uitgereikt
door burgermeester Aalderink.

UITSLAGEN:
Dames: 1e Vordense weg 1884 pnt. 2e
de Bannininkstraat 1876 pnt. 3e Duns-
borg 1 1856 pnt. 4e Hervo 1770 pnt. 5e
Dunsborg 2 1763 pnt.
Dames A individueel: 1e M. Mee-
nink540 pnt. 2e S. Salebrink 507 pnt.
3e I. Geurds 498 pnt. 4e I. Kroesen 497
pnt. 5e R. Onstenk 497 pnt.
Dames B: 1e A. Maandag 484 pnt. 2e B
Lijftogt-Lubbers 474 pnt. 3e J. van Leij-
den 474 pnt. 4e H. Middelink 469 pnt.
5e M. Lettink 469 pnt.

Heren A: 1e Wichmondseweg 2103
pnt. 2e Vordenseweg 1 2092 pnt. 3e Ro-
zenstraat 1 2047 pnt. 4e Toverstraat
2038 pnt. 5e Boakse Bekke 2033 pnt.
Heren A individueel: 1e A. Rouwen-
horst 559 pnt. 2e G. Pelgrim 540 pnt.
3e J. Rouwenhorst 540 pnt. 4e H.H.J.
Lubbers 537 pnt. 5e M. Eskens 532 pnt.
Heren B: 1e Rozenstraat 2 1898 pnt.
2e Het Karspel 1880 pnt. 3e Dunsborg
41878 pnt. 4e Berkenlaan 1860 pnt. 5e
Sarinkkamp 1857 pnt.
Heren B individueel: 1e M. de Vries
505 pnt. 2e M. Giesen 503 pnt. 3e J.
Wiegman 487 pnt. 4e R.A. Jolij 478
pnt. 5e A. te Slaa 474 pnt.

Stratenschiettoernooi spannend
tot het einde

Tot het laatste schot bleef het spannend tijdens het Bronckhorsterstraten-
schiettoernooi. In de klasse Heren A ging de titel naar de Wichmondse-
weg en bij de dames werd de Vordenseweg kampioen.

Pistoolschieten tijdens de finale 2007.

De vrijdagavond na de opening op
19.00 uur, begint het optreden van
de Avalanche, een band uit Vorden
en omstreken met daarbij de Baakse
zangeres Renske Zenhorst, die vol-
gens Gerrit Garritsen een dijk van
een stem heeft. Enkele jaren geleden
tijdens het Openluchtspel ‘De don-
kere joaren van Beate’ heeft ze me-
nig toeschouwer de kriebels laten
krijgen met haar vertolking van het
Grebbelied dat veel emoties los-
maakte over de jaren 40-45 van de
vorige eeuw.
Na de Avalanche uiteraard de Neder-

landse topbands Bløf en Van Dik
Hout waarvoor een groot gedeelte
van de fans aangevoerd worden van-
uit Vorden, Hengelo gld. en Zelhem
met touringcars om grote parkeer-
problemen te voorkomen.
Met politie, brandweer en gemeente
Bronckhorst is afgesproken dat het
grote verkeersaanbod naar de Wolf-
straat via Baak, Dolfingweg en Co-
vikseweg gaat. De Wolfstraat wordt
vanaf de Zutphen Emmerikseweg af-
gesloten voor gemotoriseerd verkeer,
zodat hulpdiensten er van deze kant
altijd in kunnen rijden!

Kaarten zijn naast de bekende adres-
sen ook verkrijgbaar bij Vleesboerde-
rij Garritsen. Telefonisch te bestellen
op (0575) 441383, af te halen aan de
Wolfstraat 5, Toldijk.
Zie voor verdere informatie de site
www.oranjepowerfestival.nl.

Oranje Power Festival

Toldijkse bevolking 
vertienvoudigd op 27 april
Bij het optreden van Bløf tijdens
het Oranje Power Festival ver-
wachten de organisatoren ten-
minste 7000 bezoekers. De kaart-
verkoop die enige weken geleden
van start is gegaan loopt als een
speer.

De agrarier is op school geweest om
iets te vertellen over zijn eigen bedrijf.
De kinderen kregen uitleg van de boer
en nog enkele informatie folders.

Daarna gingen ze een kijkje nemen op
het bedrijf en kregen de gelegenheid
om alles van dichtbij te zien en aan te
raken. Enkele kinderen mochten  zelfs
proberen om een koe met de hand te
melken.
Tijdens de rondleiding kregen de kin-
deren kaas, worst en drinken dit was
mede mogelijk gemaakt door diverse
sponsoren. De leerlingen hebben deze
dag veel opgestoken over de boerderij.
Ze weten nu precies waar de melk van-
daan komt, hoe varkens gehuisver-
stigd zijn en hoe agrariers hun dag in-
vullen. Al met al een leerzame dag.

'Met de klas de boer op

Bijna 900 leerlingen van 26 scholen
basisscholen uit de gemeente
Bronckhorst, Zutphen en Does-
burg hebben dinsdag 27 maart een
bezoek gebracht aan een boerenbe-
drijf. 35 verschillende boerenbe-
drijfen hebben hun medewerking
hierhaan verleend. Dit allemaal in
het kader van het project "met de
klas de boer op".



SOCIÏ
Donderdag 29 Maart stond AZC -Sociï
op het programma een wedstrijd die
nooit een wedstrijd is geworden door-
dat de Sociï verdediging zich niet aan
de opdrachten van trainer Jan Steffens
hield sterker nog ze werkten goed mee
in het voordeel van de thuisclub zodat
het na een dik halfuur spelen al 3-0
stond. De tweede helft een iets beter
Sociï maar met een 3-0 voorsprong is
het natuurlijk lekker voetballen voor
de thuisclub en ondanks een paar goe-
de kansjes voor Sociï bepaalden hun
de stand op een verdiende 4-0. Zondag
1 April een heel belangrijke wedstrijd

thuis tegen Doesburg. Een hardwer-
kend Sociï zonder de geblesseerde Ro-
bert Kornegoor en met Martin Riet-
man in de basis . Het was na 20 min
dat Stefan Roording een mooie corner
afleverde en een verdediger zijn eigen
doelman met het hoofd passeerde 1-0.
Dit was achteraf in de wedstrijd waar-
in trainer Jan Steffens drie jaar ouder
is geworden ook de uitslag. Een goede
zaak voor Sociï met het oog op het
klasse behoud en nu toe werken na
een zwaar dubbel programma met de
Pasen tweemaal thuis zaterdag om

18.00 uur tegen SDZZ en tweede paas-
dag tegen Groessen.

VERDERE UITSLAGEN
Sociï 2 - De Hoven 2: 2-2
Sociï 3 - Doetinchem 5: 2-1
Brummen 4 - Sociï 4: 2-2
Sociï 5 - Oeken 4: 2-2

PROGRAMMA  9 APRIL
Sociï 1 - Groessen 1 / Sociï 2 - Lochem  4
/ Sociï 4 - Voorst 4 / Sociï 5 - Baakse Boys
4

Vo e t b a l
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Op Tweede Paasdag maandag 9 april
vindt om 12.00 een concert plaats in
Landgoed De Kieftskamp, Lindeseweg
6 in Vorden. Blokfluitist Ronald Moel-
ker voert in een verrassend en gevarië-
erd programma, waarbij hij naast al-
lerlei blokfluiten ook andere instru-
menten zal bespelen, de luisteraar
mee naar onvermoede klankwerel-
den. In een groot aantal stijlen en wer-
velende virtuositeit genieten wij van
Bach en Telemann, maar ook van de
middeleeuwer Bertran de Ventadorn.
Moelker, geprezen om zijn doorvoelde
spel, heeft zijn programma toegesne-
den op de intieme en sfeervolle Kiefts-
kamp. Deze is normaal niet toeganke-
lijk voor publiek maar opent voor de
gelegenheid zijn deuren. Er zijn nog
enkele plaatsen beschikbaar. Toegang
vanaf 11.30 u. Reserveren noodzakelijk
onder 0575-529978 of via www.kasteel-
concerten.nl

Paasconcert in de
Kieftskamp

Iedereen kent ze wel, die lastige lelijke
spataderen. Die nare bobbels op de be-
nen. Het begint doorgaans met wat
lichte ongemakken, zoals blauwe
plekken, rode en blauwe adertjes die
er steeds bijkomen. Aderen die zich
langzaamaan verdikken. Totdat het
niet alleen maar een cosmetisch pro-
bleem is, maar er ook klachten ko-
men. Erger dus nog, niet alleen bob-
bels en druiventrossen, maar ook nare
klachten, zoals vermoeide benen,
jeuk, zere plekken die open gaan en
dikke enkels. Hoe komt dat eigenlijk ?
Om dit te begrijpen, moet eerst duide-
lijk zijn hoe het systeem werkt. Dat er
een bloedaanvoer en een -afvoer be-
staan. De aanvoer gebeurt door de
pompwerking van het hart. De bloed-
afvoer in de benen, verloopt door 2 sys-
temen terug naar het hart voorzien
van kleppen.

Dat is een diep systeem, dat ongeveer
90% van het bloed terugvoert, en een
oppervlakkig systeem dat de rest ver-
zorgt. Omdat er geen pomp is die dit
terug moet brengen, berust de afvoer
op een kleppensysteem in de vaten,
o.a. gecombineerd met de spierpomp-
werking van de beenspieren. Hoe
meer je loopt, hoe beter het bloed te-
rug wordt gebracht. Omgekeerd : hoe
meer en hoe langer je moet staan, hoe
meer het bloed zich ophoopt in de be-
nen en hoe hoger de druk op de klep-
pen wordt. Als die druk een kritische
waarde overschrijdt, gaan de kleppen
kapot. Het begin van de ellende. Ook
een zwangerschap en erfelijke facto-
ren spelen hierbij vaak een grote rol.
Als nu de kleppen in het oppervlakki-
ge systeem kapot gaan, wordt de druk
in het hoofdvat verder geleid en ont-
staan doorgaans eerst die lelijke ont-
sierende rode en blauwe vaatjes op de
benen. Tot zover cosmetisch ! 

Maar wat als die klachten je leven ver-
zieken, zelfs je nachtrust verstoren ?
Het is mogelijk om hier wat aan te
doen. De mogelijkheden liggen zowel
in het bekende 'wegspuiten' van de op-
pervlakkige haarvaatjes, als in het
[deels] weghalen van het kapotte sys-
teem. Gelukkig kan het diepe systeem
(wat toch al het meeste bloed afvoert)
de afvoer van de rest overnemen. 

De Hooghe Birck Kliniek in Doetin-
chem, heeft  zich, naast het uitvoeren
van cosmetische behandelingen (o.a.)
inmiddels gespecialiseerd in het op-
lossen van dergelijke vaatproblemen,
maar ook in handchirurgie, het ver-
helpen van liesbreuken, aambeien,
etc. En alles in dagbehandeling en on-
der comfortabele omstandigheden.

Een dergelijke vaatbehandeling wordt
voorafgegaan door een grondige ver-
kennende intake waarbij in kaart
wordt gebracht wat de oorzaken zijn
van de vaatproblemen. Hierna wordt
een (uitwendig) duplex-onderzoek uit-
gevoerd. Dit is een soort echo-onder-
zoek met geluidsgolven om vast te
stellen waar de problemen zich pre-
cies bevinden. Hierdoor wordt het mo-
gelijk deze gericht aan te pakken. 

Tevens krijgt men instructies mee en
een verwijzing voor compressiekou-
sen die tot enige weken na de operatie
moeten worden gedragen. Het opera-
tieve verwijderen van de boosdoeners,
geschiedt door de hierin gespeciali-
seerde (vaat- en thorax-)chirurgen
dr.Rik Vercoutere  en/of dr.Bellina Jans-
sens de Varebeeke, tijdens een speciale
lokale verdoving, samen met een
''roesje'' en in dagbehandeling. Als na-
behandeling (en voor sommigen is dit
zelfs de enige behandeling) worden
resterende vaatjes weggespoten. Dat
gebeurt poliklinisch en is weinig be-
lastend. Na het spuiten wordt er een
eenvoudig compressieverband aange-
bracht wat na een week door de pa-
tiënt mag worden verwijderd.

In de Hooghe Birck Kliniek die dus uit-
gebreide 'vergoede zorg' levert, be-
staan inmiddels diverse soorten The-
ma-poli's. Een poli voor Menstruatie-
problemen,  een voor Spataderen, en
de Aambei-poli. In de laatste twee poli-
klinieken zijn twee algemeen chirur-
gen tevens als fleboloog en proctoloog
werkzaam. Dat is iemand die zich
heeft toegelegd op de behandeling
van vaatproblemen zoals spataderen,
en aambeien. Het is verrassend en
geeft het team veel voldoening tijdens
de nacontroles te vernemen, hoe onze
patiënten de behandeling hebben er-
varen en hoe blij ze zijn dat ze van
hun klachten zijn verlost. Met wat re-
latief eenvoudige ingreepjes dus.

De kosten hiervan worden bovendien
gedragen door de zorgverzekeraars.
Natuurlijk zijn we allemaal goed ver-
zekerd en onze verzekeringen zijn
juist bedoeld om dergelijke klachten
op te lossen. Eindelijk verlost! Is er nog
één reden om hiermee door te blijven
modderen ? Doorgaans is een (koste-
loos) consult in korte tijd geregeld en
de ingreep binnen twee weken uitge-
voerd. De kliniek organiseert regelma-
tig Info-Dagen, o.a. zaterdag 14 april
en 12 mei van 11 tot 16.00 uur en is ge-
vestigd aan de Kruisbergseweg 5 te
Doetinchem. Dr. Rik Vercoutere en dr.
Bellina Janssens de Varebeeke houden
spreekuur in de Hooghe Birck Kliniek.
Voor meer Info, tel. (0314) 34 35 25.

Spataderen: 
zo kom je er vanaf !

"VUURGOOIEN!" 
Nadat het paasvuur is ontstoken kan
iedereen zich weer inschrijven, voor
het inmiddels traditioneel geworden,
vuurgooien. Dit zal ook weer een waar
spektakel geven. Diegene die de bran-
dende borstel in de teerton weet te
gooien wordt de vuurkoning van 2007.
De huuidige vuurkoning is dit inmid-

dels al drie keer gelukt en kan dus wel
wat goede tegenstanders gebruiken.

"TENTFEEST!"
In de grote verwarmde feesttent speelt
dit jaar de Trainband. De Trainband is
een up-to-date dynamisch orkest, dat
in sneltreinvaart van ieder evenement
een bruisend feest maakt! Of het hier
nu gaat om een bruiloft, een perso-
neelsfeest, jubileum, dancingoptre-
den of een kermis, de Trainband zorgt
voor een hoog entertainmentgehalte.
Gezelligheid troef.

De Trainband brengt allround mu-
ziek, varierend van Klassieke toppers,
danceclassics pop-, rock- en heden-
daagse top 40 muziek en Nederlands-
talige hits van o.a. Jan Smit en Jannes
die je natuurlijk uit volle borst mee
kan zingen! Met nummers van Belle
Perez, Anouk, Keane, Robbie Williams,
Within Temptation, Marco Borsato en
Lucie Silvas met Everytime I think of
you, maar ook natuurlijk klassiekers
zoals een Grease medley, Wizzard of
Ozz, U2 of The Stones.

Stichting CCk organiseert
Paasvuur in  Kranenburg!
Stichting CCK organiseert op eer-
ste paasdag weer het paasvuur op
de kranenburg. Het paasvuur zal
omstreeks 20.30 uur worden ont-
stoken door de vuurkoning van vo-
rig jaar, Hans Bos De optocht met
de vuurkoning in de koets zal om
20.00 uur vertrekken vanaf pan-
nenkoeken restaurant Papa Beer
in Kranenburg. De optocht wordt
muzikaal begeleidt door de Schad-
denstekkers uit Ruurlo. Het paas-
vuur terrein is gelegen aan Eiken-
laan te Kranenburg. Aan jongeren
onder de 16 zullen geen alchoholi-
sche dranken worden verstrekt., en
bij twijfel kan er om legitimatie
worden gevraagd.

Tijdens deze dagen worden er verschil-
lende machines gedemonstreerd. Te
weten: versnipperaar / hakselaar, voor
het verkleinen van uw snoei, tuin en
keukenafval om in de kleine contai-
ner of compostvat te verwerken. ( pro-
fessioneel en particulier ). Houtkloof-

machine, veegmachine, diverse gras-
maaiers en zitmaaiers. Ook de in op-
komst zijnde AMBROGIO robot maaier
zal worden gedemonstreerd. ( diverse
types, inzetbaar vanaf 500 m2 tot
5000m2 , zijn verkrijgbaar ) Verder
heeft Bulten Techniek het afgelopen

jaar ook verschillende nieuwe merken
in huis gekregen, zoals: Stiga ( div.
maaiers ), Eliet ( tuinmachines ), Shi-
baura ( compact trekkers / frontmaaai-
ers ). Tijdens deze demodagen kunt U
nieuwe machines bekijken en zijn er
diverse aanbiedingen. Komt u gerust,
onder het genot van een kopje koffie,
een kijkje nemen aan de Ruurloseweg
65c te Vorden.

Voorjaars Demo Dagen bij Bulten
Techniek op 7 en 9 april

Alweer een jaar is Bulten Techniek gevestigd aan de Ruurloseweg in Vor-
den. Evenals vorig jaar met de Pasen worden er dit jaar Voorjaars Demo
Dagen georganiseerd, op 7 en 9 april van 10.00 tot 17.00 uur.

REACTIES
Exemplaren van 'Viod Visie' van de

Doetinchemse voetbalvereniging VI-
OD, 'DUG OUT' van SVBV uit Bar-
chem en 'BOVOgevoel' van de volley-
balvereniging BOVO uit Aalten heb-
ben hun weg al gevonden naar het
instituut in de Grutstraat.

BEOORDELING
Een deskundige jury, onder voorzit-
terschap van de streektaalconsulent,
beoordeelt de artikelen op originali-
teit, taalgebruik, spelling en vormge-
ving. Dat laatste aspect is niet onbe-
langrijk, omdat 'het oog ook wal wil'.
Tip voor auteurs die moeite hebben
met de spelling van de streektaal: De
WALD-spelling (en het inschrijffor-
mulier) is te vinden op onze website
www.staringinstituut.nl.

Het inschrijfformulier kan ook wor-
den afgehaald/aangevraagd bij het
Staring Instituut, Grutstraat 31,
7001 BW in Doetinchem, tel. (0314)
33 28 31. Dat kan nog tot en met 30
april.

Staring instituut wil 'plat
in 't clubblad'
Een splinternieuwe outfit win-
nen voor één team van je vereni-
ging. Welke sportclub zou dat
niet willen? En het is zo gemakke-
lijk! Om voor deze prijs in aan-
merking te komen -beschikbaar
gesteld door Schuurman Sport in
Borculo- hoeven sportverenigin-
gen in Achterhoek en Liemers
slechts een artikel in de streek-
taal in de nog te verschijnen club-
bladen van 2007 op te nemen. Tot
en met november om precies te
zijn, want in de eerste helft van
december vindt de prijsuitrei-
king plaats.  Dialectartikelen in
eerder dit jaar verschenen club-
bladen dingen ook mee. Zes voet-
balverenigingen en twee volley-
balverenigingen hebben tot nu
toe gereageerd op dit initiatief
van streektaalcounsulent Arie
Ribbers van het Staring Instituut.
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WEEKBLAD Nu ook op

internet!

Dus kijk snel op

www.contact.nl

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

Een afspraak waar iets moois uit groeit!

Is uw tuin toe aan een opknapbeurt?

Wilt u voortaan minder zelf doen?

Denkt u aan een nieuwe tuin?

Wij vertalen uw ideeën graag in een

uniek voorstel. Aarzel dus niet en maak

een vrijblijvende afspraak.

U en uw tuin bloeien ervan op!

www.hoveniersbedrijfevers.nl

BAAK, 0575 - 44 10 48

Gaat u voor kwaliteit in:
• (sier) bestratingen
• riolering aanleg
• kraanwerk
• grondwerk
Dan bent u bij ons aan het juiste adres.

Ook kunt u bij ons terecht voor:
• Bestratingsmateriaal
• Tuinaarde
• Zand
• Grind
• Gebroken puin

Deldensebroekweg 13 • 7251 PW Vorden
0575 - 553562 • 06 - 30561330

Tuunte Fashion, een filiaalbedrijf met mode voor het hele gezin, zoekt voor haar

vestiging in VORDEN op korte termijn een

JONGE, ENTHOUSIASTE, SPONTANE

VERKOOPSTER
(± 20 uur per week)

Beschik je over een gezonde portie flair en enthousiasme, vind je het leuk in een klein

team te werken en ben je modebewust? Ben je ook nog eens flexibel, stuur ons dan een

brief, (voorzien van pasfoto en c.v.) om aan te geven waarom jij voor deze baan de meest

geschikte kandidaat bent.

Leeftijdsindicatie: Opleidingstrajekt  B.B.L  verkoop (leerling)

Salariëring volgens Mode-C.A.O., aangevuld met een aantrekkelijk pakket secundaire

arbeidsvoorwaarden.

Schriftelijke sollicitaties, voorzien van pasfoto 

en c.v., kunt u binnen tien dagen 

na het verschijnen van dit blad richten aan:

Tuunte Fashion,

Postbus 105, 7100 AC Winterswijk.

t.a.v. personeelszaken

GEZOCHT

Ervaren Dames-/Herenkap(per)ster

Ben jij een leuke spontane kapper en

heb je ervaring? Houd je van afwisse-

lend werk? Wij zouden het erg leuk vin-

den als je ons team komt versterken.

Stuur je motivatie en CV naar:

Jim Heersink Haarmode

Zutphenseweg 21

7251 DG  Vorden

o.v.v.: Sollicitatie

Te koop: recreatiewoning
Zutphen: Bronsbergen 25-165
grond 656 m2, locatie rustig. 

Vraagprijs: 
€ 149.000,– k.k.

www.lomanvastgoed.nl • info: Tel: 0575-441331



Gemeentehuis:
Raadhuisstraat 20, 7255 BN Hengelo Gld.

(Griffie/raad en de afdelingen

Maatschappelijke ontwikkeling,

Publiekszaken, Werk, inkomen en zorg)

Gemeentekantoor
Banninkstraat 24a, 7255 KE Hengelo Gld.

(B en w, directie, bouwen en milieu,

APV/bijz. wetgeving, brandweerzaken

en de afdelingen Ruimtelijke en econo-

mische ontwikkeling, Financiën en be-

lastingen,  Openbare werken, Bestuurs-

en managementondersteuning en

Facilitaire ondersteuning)

Postadres
Postbus 200, 7255 ZJ Hengelo Gld.

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

fax (0575) 75 05 99 (gemeentehuis)

fax (0575) 75 05 98 (gemeentekantoor)

calamiteitennummer (06) 13 10 07 77

e-mail: info@bronckhorst.nl 

website: www.bronckhorst.nl

banknummer: 28 51 04 497

Openingstijden
ma t/m wo 8.30 -15.00 uur

do 8.30 -19.30 (alléén Publiekszaken en

Wmo-loket, overige afdelingen tot 15.00

uur), vr 8.30 -12.30 uur 

B en w info
Burgemeester Henk Aalderink 

Recreatie en toerisme, Communicatie,

voorlichting en promotie, Openbare orde

en veiligheid, Handhaving, Algemeen

Juridische en Bestuurszaken en

Dualisering 

Wethouder Ab Boers

Maatschappelijke ontwikkeling (oude-

renzorg, volksgezondheid en jeugdbe-

leid), Financiën en belastingen,

Personeel en organisatie en Facilitaire

ondersteuning 

Wethouder André Baars

Ruimtelijke en economische ontwikke-

ling, Plattelandsontwikkeling, Bouwen

en milieu en Huisvesting gemeentehuis 

Wethouder Dik Nas

Werk, inkomen en zorg, Onderwijs,

Publiekszaken, Informatisering en 

automatisering 

Wethouder Peter Glasbergen

Welzijn (kunst, cultuur, sport en vrijwil-

ligers), Wegen en groen, Verkeer en ver-

voer en Regiozaken 

Afspraak maken? 

Als u wilt, kunt u een afspraak maken

met één van de collegeleden,  via het 

directiesecretariaat van de gemeente,

tel. (0575) 75 02 50. 

Gemeenteraad bereiken? 
Neem contact op met de griffie: 

Karen Pijnenburg of Gert Jan Mugge,

tel. (0575) 75 05 43 of e-mail:

griffie@bronckhorst.nl

Colofon
‘Gemeente Bronckhorst Nieuws &

Informatie’ is een uitgave van de 

gemeente Bronckhorst.

Redactie: afdeling communicatie

tel. (0575) 75 02 50 

e-mail: communicatie@bronckhorst.nl

De artikelen staan ook op de website 

www.bronckhorst.nl. Op deze website

vindt u de belangrijkste informatie over

de gemeente.

Jaargang 3
Nr. 14, 3 april 2007

Bedrijven en organisatoren van
evenementen maken sinds jaar en
dag reclame voor hun producten/
activiteiten. De laatste tijd wordt de
reclame echter steeds opzichtiger.
De gemeente vindt het belangrijk
dat reclame past in het straatbeeld
en de omgeving niet verstoort.
Burgemeester Henk Aalderink:
"Daarom is de gemeente aan de
slag gegaan met een reclamebeleid
waarin komt te staan wat in Bronck-
horst waar wel kan en wat niet."
Voor de zomer willen b en w dit op
papier hebben staan. Aalderink:
"We streven naar een eenduidig
beleid voor reclame-aanduidingen.
Dit schept zowel voor de gemeente
als een bedrijf of organisator van
een evenement duidelijkheid."

Reclame is belangrijk voor het
bedrijfsleven en organisatoren van
evenementen. Door de reclame-
ontwikkelingen van de laatste jaren,
vindt de gemeente het nodig om
nadere regels op te stellen voor
reclame. Het is al zo dat voor alle
reclame-uitingen een vergunning
aangevraagd moet worden bij de
gemeente. Dit geldt voor winkels 
die op hun pui reclame willen
aanbrengen, voor organisatoren 
van evenementen die borden willen
plaatsen om hun evenementen aan
te prijzen en voor bedrijven die
reclameborden in weilanden willen
neerzetten. Maar dat gebeurt niet
altijd. Reclame waarvoor de
gemeente geen toestemming heeft
gegeven, is illegaal en de gemeente
gaat dit aanpakken.

De burgemeester: "Het doel van het
nieuwe beleid is ondernemers en
organisatoren mogelijkheden te
bieden voor reclame-uitingen
zonder dat de kwaliteit van dorp of

landschap en de verkeersveiligheid
worden aangetast. In het algemeen
betekent dit wel dat er minder
reclame moet komen op een aantal
plaatsen dan nu het geval is. Het
economische belang staan wij
echter ook voor. Met het nieuwe
beleid willen we een beter evenwicht
bereiken."

Tijdelijke en permanente reclame
De gemeente stelt beleid vast voor
tijdelijke en permanente reclame.
Medio april spreekt het college over
tijdelijke reclame-aanduidingen. 
Dit zijn driehoeksborden/sandwich-
borden en spandoeken. De
gemeente komt met regels over
onder andere de toegestane grootte
van uitingen en de maximale duur
van het plaatsen van borden en
spandoeken (4 weken). Verder is
tijdelijke commerciële reclame
alleen toegestaan voor evenementen
of activiteiten die plaats vinden in de
gemeente Bronckhorst of niet
commerciële reclame, bijvoorbeeld
landelijke collectes. Voor de
plaatsing van de borden aan/om
lichtmasten zijn lantaarnpalen
aangewezen door de gemeente. 

Ook wordt wildplakken beschreven
in deze nota. De burgemeester:
"Hieronder verstaan we het
aanplakken van posters en aan-
kondigingen op bijvoorbeeld
straatmeubilair, schakelkasten en
dergelijke. Dit is niet toegestaan."

Nog voor de zomer spreken b en w
over hoe om te gaan met permanen-
te reclame-uitingen, zoals reclame-
borden die vanaf de openbare weg
zichtbaar zijn, reclameborden aan
bedrijfspanden en reclamevlaggen.
Hierover volgt later meer informatie.

Uitgangspunten
Algemene uitgangspunten voor
reclame in Bronckhorst worden:
• reclame heeft een algemeen

maatschappelijk-economische
functie

• de hoeveelheid en de kwaliteit
moeten afgestemd worden op de
omgeving

• reclame in het buitengebied moet,
vanwege de landschappelijke
waarde tot een minimum worden
beperkt; dit geldt ook voor de
aangewezen beschermde stads-
en dorpsgezichten

• er moet een goede balans worden
gewaarborgd tussen de visuele
kwaliteit van de omgeving en de
belangen die door het plaatsen en
aanbrengen van reclame-uitingen
worden gediend

• het reclamebeleid moet in kunnen
spelen op nieuwe ontwikkelingen
in de samenleving

• reclame-uitingen mogen niet
kwetsend of aanstootgevend zijn
en moeten daarom altijd minimaal
voldoen aan de (landelijke)
voorwaarden die door de
reclamecodecommissie zijn
gesteld

Hoe de gemeente dit wil bereiken en
welke consequenties dit eventueel
heeft voor bestaande reclames en
nieuw te plaatsen reclame-uitingen
komt in het reclamebeleid te staan.

Ter inzage
Als b en w met het reclamebeleid
hebben ingestemd, komen dit ter
inzage te liggen zodat een ieder zijn
mening erover kan geven. De
stukken over tijdelijke reclame-
uitingen kunt u al vanaf eind april
inzien (een publicatie hierover staat
tegen die tijd op deze gemeente-
pagina's in de rubriek Openbare
bekendmakingen).

Reclame-uitingen in Bronckhorst: wat kan wel en
wat kan niet?
Gemeente komt met nieuw reclamebeleid

Ook voor reclame aan winkelpanden gelden regels

Het beste kunt u

uw terras vegen

of borstelen. Een

goed alternatief

is om de stoep

schoon te maken

met afbreekbare

(bijvoorbeeld

groene) zeep.

Gebruik geen

agressieve

middelen als chloor of zout. Via droge reiniging wordt al het vuil

afgevoerd. Dit voorkomt vervuiling van water en grond.

Meer weten over het riool? Kijk op onze website 

www.bronckhorst.nl of op www.riool.info.

Reinigen

van stoep

en terras

Bijna de helft van de
Nederlanders is
slachtoffer, of slachtoffer
geweest, van huiselijk
geweld. Het is dan ook de
meest voorkomende
vorm van geweld in onze
samenleving. Lange tijd
was het een onzichtbaar
probleem omdat het als
een privé-zaak werd
gezien. Er kon pas wat
aan gedaan worden na
aangifte bij de politie. Dat

is nu niet meer zo: huiselijk geweld wordt door de regering, de gemeente en
veel organisaties aangepakt. Eén van de maatregelen is het oprichten van
een Advies- en Steunpunt Huiselijk Geweld (ASHG). Iedereen kan daar altijd
en anoniem terecht voor advies, informatie en hulp: slachtoffers, daders,
getuigen en mensen die zo hun vermoedens hebben.

Advies- en Steunpunt Huiselijk Geweld
Het Advies- en Steunpunt Huiselijk Geweld is 24 uur bereikbaar via tel. (0900)
66 000 66 (10 ct/min) en via info@huiselijkgeweldgelderland.nl. Er is geen
bezoekadres. Voor meer informatie kunt u ook kijken op de landelijke site
www.huiselijkgeweld.nl.

Huiselijk geweld is niet normaal

De gemeente wil reclame in het buiten-

gebied tot het minimum beperken.



Onlangs presenteerden b en w de
nieuwe nota 'Minimabeleid
gemeente Bronckhorst'. De raad
bespreekt deze tijdens haar
vergadering van 26 april a.s. In de
nota geven b en w aan welke
regelingen de gemeente kan bieden
aan inwoners met weinig financiële
ruimte. Dik Nas, wethouder sociale
zaken: “We hebben geconcludeerd
dat de bestaande regelingen goed
aansluiten bij de wensen en beno-
digdheden van deze doelgroep. Ze
weten echter niet altijd dat de rege-
lingen er zijn en de gemeente weet
niet  altijd wie de regelingen nodig
hebben, omdat bij ons niet bekend is
dat deze mensen steun nodig heb-
ben.” Daarom start de gemeente
medio dit jaar met uitgebreide voor-
lichting om haar regelingen en
mogelijkheden beter bekend te ma-
ken bij de mensen voor wie ze be-
doeld zijn. Want voor mensen met
minder, heeft de gemeente wat
meer!

Het kan soms knap lastig zijn om
iedere maand rond te komen. Zeker
als u een laag inkomen heeft en
extra kosten moet maken. Bijvoor-
beeld omdat u een nieuwe bril nodig
heeft of de gemeentelijke heffingen
of het lidmaatschap van de sport-
vereniging weer moeten worden
betaald. In dit soort gevallen kan de
gemeente uitkomst bieden. Omdat
iedere situatie anders is, bekijkt de
gemeente per geval waar u recht op
heeft en wat voor u de beste oplos-
sing is. De Declaratieregeling is één
van de regelingen die de gemeente
biedt. Hiernaast ziet u hoe u een bij-
drage volgens deze regeling kunt
aanvragen. Dik Nas: "De gemeente
wil dat in Bronckhorst geen inwo-
ners zijn die 'broodnood' hebben of-
tewel om financiële redenen niet in

hun levensonderhoud kunnen voor-
zien. Met bijvoorbeeld als gevolg dat
ze niet aan het sociale leven kunnen
deelnemen."

Andere regelingen die de
gemeente biedt, zijn onder meer:
• collectieve zorg- en aanvullende

verzekering (ziektekosten)
• individuele bijstand voor

bijzondere noodzakelijke kosten 
in het bestaan

• langdurigheidstoeslag
• schuldhulpverlening
• hulp bij (her)intreden op de

arbeidsmarkt
• Wet werk en bijstand
• Inkomenvoorziening oudere en

gedeeltelijk arbeidsongeschikte
werkloze werknemers (Ioaw)

• Inkomensvoorziening oudere en
gedeeltelijk arbeidsongeschikte
zelfstandigen (Ioaz)

• Bijstandsbesluit zelfstandigen
(Bbz)

Loop eens binnen bij de gemeente
Vaak heeft u eerder recht op een
steuntje in de rug dan u denkt. Kom
dus gerust eens langs bij de afdeling
Werk, inkomen en zorg in het
gemeentehuis. Dan kijken de
consulenten samen met u wat de
mogelijkheden zijn. Bel eerst even
om een afspraak te maken, 
tel. (0575) 75 02 50.

Voorlichting
Omdat wij het belangrijk vinden
dat u weet welke mogelijkheden
de gemeente u kan bieden als u
weinig financiële ruimte heeft,
start de gemeente medio dit jaar
met uitgebreide voorlichting om u
hierover te informeren. Hou deze
gemeentepagina's daarom in de
gaten.

B en w komen met nieuwe nota

'Minimabeleid gemeente Bronckhorst'

Raad bespreekt plannen in april

Mensen met een minimuminkomen
kunnen een extra financiële bijdrage
vaak goed gebruiken. Daarom heeft
de gemeente de Declaratieregeling
in leven geroepen. Volgens deze re-
geling kunnen zij  in aanmerking ko-
men voor de volgende vergoedingen:
• een bijdrage voor betaling van de

aanslag gemeentelijke heffingen
i.v.m. rioolrechten en afvalstoffen.
De bijdrage wordt rechtstreeks
verrekend met de afdeling
Financiën en belastingen

• een extra vergoeding voor
gezinnen met kinderen die het
basisonderwijs en/of voortgezet
onderwijs bezoeken

• een vergoeding voor deelname
aan sport-, culturele en/of
maatschappelijke activiteiten.
Denkt u bijvoorbeeld aan contri-
butie verenigingen, aan abonne-
ment bibliotheek, zwembad of
krant of aan een bezoek aan de
schouwburg

Om in aanmerking te komen voor
een vergoeding van bovengenoemde
kosten kunt u via onderstaande
antwoordcoupon een aanvraag-
formulier aanvragen.
LET OP: mensen die op dit moment
een uitkering in het kader van de
Wet werk en bijstand van de
gemeente ontvangen, hoeven niet 
te reageren. Hen wordt rechtstreeks
een formulier toegestuurd!

Voor wie?
Voor een vergoeding volgens de
Declaratieregeling kunnen inwoners
van de gemeente Bronckhorst in

aanmerking komen die staan
ingeschreven in de gemeentelijke
basisadministratie (GBA).

Inkomenseisen
Het gezamenlijk inkomen moet
gelijk zijn of lager dan 120% van het
geldende sociaal minimum. Voor
2007 gelden bijvoorbeeld de
volgende normbedragen + 20%
(exclusief vakantietoeslag) per
maand:

Mensen jonger dan 65 jaar
• Echtpaar: € 1.411,50
• Alleenstaande ouder: € 1.270,34
• Alleenstaande (zonder mede-

bewoner): € 988,06
Mensen ouder dan 65 jaar
• Echtpaar beiden ouder dan 65

jaar: € 1.477,97
• Alleenstaande ouder: € 1.327,98
• Alleenstaande: € 1.078,27

Voor echtparen/samenwonenden
geldt het gezamenlijk inkomen.
Heffingskortingen die ontvangen
worden van de belastingdienst

(behalve de kinderkorting en de
aanvullende kinderkorting) worden
aangemerkt als inkomen.

Als het totale netto inkomen van u
en uw partner hoger is dan de voor 
u geldende norm, bestaat mogelijk
recht op een deel van de vergoe-
dingen. Het deel van het inkomen
dat hoger is, wordt als draagkracht
aangemerkt en in mindering
gebracht op de vergoeding. Er wordt
uitgegaan van het netto inkomen,
niet van het besteedbaar inkomen.
Dat wil zeggen er wordt geen
rekening gehouden met de lasten
van de aanvrager.

Naast het inkomen mag het
spaargeld en/of ander vermogen
niet meer bedragen dan:
• Echtpaar/samenwonenden/

alleenstaande ouders: € 10.490,–
• Alleenstaanden: € 5.245,–
Wanneer het vermogen boven deze
grenzen uitkomt, heeft u geen recht
op een vergoeding volgens de
Declaratieregeling.

Aanvragen
Als u in aanmerking denkt te komen
voor de Declaratieregeling en een
aanvraagformulier wilt aanvragen,
vult u dan de antwoordcoupon in en
stuur deze aan de gemeente
Bronckhorst, afdeling Werk,
inkomen en zorg, Postbus 200, 
7255 ZJ Hengelo Gld. U krijgt 
dan zo spoedig mogelijk een
aanvraagformulier toegestuurd.

Komt u in aanmerking voor de Declaratieregeling, 

vul de coupon in!

Ondergetekende verzoekt om een aanvraagformulier voor de Declaratieregeling 2007.

Naam

Adres

Postcode

Woonplaats

Vanaf 1 januari 2008 voert de
gemeente een nieuw afvalinzame-
lingsysteem in. Onlangs vroegen wij
u via een keuzeformulier of internet
aan te geven welk formaat groene
en grijze u hiervoor wenst te ontvan-
gen. Ook was er de mogelijkheid om
een gratis compostvat aan te vra-
gen. Veel Bronckhorster huishou-
dens (ruim 3.900) hebben een gratis
compostvat aangevraagd en zijn van
plan thuis te gaan composteren! De
bezorging van de compostvaten ge-
beurt door leden van muziekvereni-
ging Crescendo uit Hengelo Gld. De
planning is dat zij dit op drie zater-
dagen in april gaan doen, te weten 7,
21 en 28. U hoeft hiervoor niet thuis
te blijven. Het compostvat met de
toebehoren (compostversneller en
een beluchtingsstok) wordt op de
oprit van of bij de woning geplaatst
van bewoner(s) die zich hebben
opgegeven voor een compostvat,
zodanig dat dit het verkeer niet hin-
dert. In uw brievenbus wordt een af-
leverformulier achtergelaten.
Hierop staat een telefoonnummer
dat u kunt bellen als u het gratis
compostvat niet juist of onvolledig
heeft ontvangen.

Compostcursus
Ook voor de compostcursus hebben
zich veel mensen aangemeld. Ruim
1.500 Bronckhorsters gaan hieraan

deelnemen! Iedereen die zich heeft
opgegeven, ontvangt een persoonlij-
ke uitnodiging.

Voor vragen kunt u contact opnemen
met de heer E. Mol van de gemeen-
te, tel. (0575) 75 03 13.

Binnenkort ontvangt ieder huis-

houden (behalve huishoudens die
gebruik maken van een verzamel-
container) ook een brief in de 
bus met informatie over de af-
levering van de nieuwe groene en
grijze containers. Dit vindt plaats
vanaf half april t/m half juni. 
Hou uw brievenbus in de 
gaten.

Ook wethouder Baars van milieu composteert

Gratis compostvatenactie groot succes

Vaten worden op 7, 21 of 28 april bezorgd

Op 22 februari jl. heeft de
gemeenteraad de Beleidsnota en 
de Uitvoeringsnota van het GVVP
voorlopig vastgesteld. B en w leg-
gen het plan voor inspraak ter inza-
ge, voordat de raad het plan defini-
tief vaststelt. De inspraak is een
belangrijk toetsingsmiddel voor de
raad.

Proces
Tijdens de eerste fase van het op-
stellen van het plan (de inventari-
satie) is iedereen in de gelegenheid
gesteld zijn of haar mening te ge-
ven, knelpunten aan te geven, sug-
gesties te doen, ideeën aan te dra-
gen etc. Van deze mogelijkheid is
door veel mensen en organisaties
gebruik gemaakt. Het resultaat van
deze fase is de Inventarisatienota.

De Beleidsnota en de Uitvoerings-
nota zijn door de gemeenteraad
voorlopig vastgesteld. Waarom
voorlopig? Dit omdat de inspraak
voor de raad een belangrijk

toetsingsmiddel is. Pas als burgers
inspraak hebben gehad, neemt de
raad een besluit over het definitief
vaststellen van het plan en het
beschikbaar stellen van middelen
voor de uitvoering ervan.

Inspraak
Het GVVP ligt van 13 maart t/m 
25 april 2007 ter inzage in het
gemeentekantoor. Tijdens de
openingsuren kunt u het GVVP
inzien op de afdeling Ruimtelijke 
en economische ontwikkeling. Als u
tijdens de openingsuren niet in de
gelegenheid bent het plan in te zien,
kunt u hiervoor ook een afspraak
maken via het secretariaat van de
afdeling, tel. (0575) 75 03 74. Het
GVVP kunt u ook vinden via
www.bronckhorst.nl onder Infobalie
� Plannen en projecten � Gemeen-
telijk Verkeer en Vervoer Plan. 
Hier is tevens een reactieformulier
beschikbaar dat u uit kunt printen
en ingevuld naar de gemeente kunt
sturen.

Gemeentelijk Verkeer en Vervoer Plan

(GVVP) ter inzage



Heeft u al eens een kijkje geno-
men op www.bronckhorst.nl? 

Bijvoorbeeld om meer te weten 
te komen over het aanvragen
van een bouwvergunning, de
Vangnet regeling huursubsidie
of de gehandicaptenparkeer-
kaart? 

Website

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 poli-
tieke 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 be-
langrijk 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 opstel-
len van een groenstructuurplan voor de gemeente
Bronckhorst! Wij zoeken inwoners van de gemeente
Bronckhorst die zich betrokken voelen bij het open-
baar 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 belang-
rijk u, de gebruikers van het openbaar groen, te be-
trekken bij dit plan. Om vanaf de start van het opstel-
len 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.

Vacature leden klankbordgroep groenstructuurplan

Bronckhorst zoekt:
enthousiaste 
compostmeesters (m/v)

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

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 ver-
minderen 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

De steenmarter behoort tot de
marterachtigen, net zoals de 
otter, das en boommarter, en is
beschermd volgens de Flora- en
Faunawet. De dieren mogen niet
worden verontrust, gevangen of
gedood. Ook al richten deze dieren
schade aan. Steenmarters zijn
prachtige en betrekkelijk zeldzame
kleine roofdieren die in de nabijheid
van mensen leven, soms in dezelfde
woningen. Om mensen kennis te
laten maken met de steenmarter en
te informeren over zijn leefwijze
heeft Landschapsbeheer Gelderland
een brochure uitgebracht. In de
folder wordt eveneens beschreven
hoe om te gaan met steenmarters in
de directe woonomgeving. Door
deze kennis zal de aanwezigheid van
een steenmarter in huis minder
gauw hinder als gevolg hebben. De
brochure kunt u bij de afdeling
Ruimtelijke en economische
ontwikkeling afhalen of downloaden
via de website www.landschaps-
beheergelderland.nl.

Overlast in de woning
Af en toe ondervinden mensen
overlast van marters in hun woning,
zoals lawaai- en stankoverlast. De
gemeente heeft wettelijk een
adviserende taak en regelt bij
overlast een bezoek om vast te
stellen of het echt om een steen-

marter gaat en om de plaatselijke
situatie te zien. Daarna krijgt u
advies over hoe om te gaan met de
steenmarter(s) in uw huis. In veel
gevallen gaat dit over het uitvoeren
van steenmarterwerende maatrege-
len. U kunt hierbij denken aan het
dichten van gaten waardoor steen-
marters uw woning binnen komen,
het aanbrengen van marterkragen
rondom bomen of het wegzagen van
takken die de marters gebruiken om
binnen te komen. Voor vrijwel alle
tegenmaatregelen is een ontheffing
van de Flora- en Faunawet noodza-
kelijk.

Beleid
In de komende periode gaat de
gemeente beleid opstellen rond de
steenmarter. Het doel is de steen-
marter een duurzame plaats te
geven binnen de gemeente en dat 
op plaatsen waar overlast wordt
ervaren, kan worden ingegrepen. 
In het beleid wordt geregeld hoe
procedures lopen, wie verantwoor-
delijk is en hoe inwoners van
Bronckhorst worden geholpen bij
problemen rondom steenmarters.
Voor informatie over en overlast van
steenmarters kunt u contact opne-
men met mevr. W. Kempers, tel.
(0575) 75 03 77 of de heer F. Eggink, 
tel (0575) 75 03 76 van de gemeente
Bronckhorst.

De steenmarter: kennen is waarderen

Op 2 april is de gemeente gestart
met asfaltonderhoud op de volgende
wegen in Halle:
• Jolinkdijk (Halseweg-Boldijk)

Op de Jolinkdijk is op 2 april
begonnen met de reparatie van de
slechte stukken. Aansluitend wor-
den de grasblokken verwijderd.
Na het verwijderen van de gras-
blokken komt er een nieuwe laag
asfalt, waarna de grasblokken
worden teruggeplaatst. De

werkzaamheden zijn gepland tot
18 april 2007. Tijdens deze periode
is de weg afgesloten voor het ver-
keer.

• Halsedijk (Heurneweg-gemeen-
tegrens) en Heurneweg
(Halleheideweg-Halsedijk)
Hier vindt op 3 april herstel van
slechte plekken plaats. Tijdens 
de werkzaamheden is de weg
afgesloten voor het verkeer.

Asfaltonderhoud

Op 8 april 2007 zijn de volgende
paasvuren:
• Baak, de Bontekoeweg, van 20.30

tot 24.00 uur
• Halle, Bielemansdijk, van 20.00 tot

24.00 uur
• Hengelo Gld., hoek Memelink-

dijk/Slotsteeg, van 21.00 tot 
00.30 uur

• Hummelo, Groeneweg, van 19.00
tot 24.00 uur

• Vorden, Eikenlaan/Bergkappe-
weg, van 20.00 tot 00.30 uur

• Zelhem, hoek Kruisbergse-
weg/Schooltinkweg, van 19.00 tot
00.30 uur

• Zelhem, Ruurloseweg 42, van
19.30 tot 24.00 uur.

Bij de paasvuren wordt toezicht
gehouden door de politie Bronck-
horst. Het is niet toegestaan alcohol
te gebruiken of bij u te hebben op de
openbare weg. Dit is opgenomen in
de Algemene Plaatselijke Verorde-
ning (APV) en hierop wordt indien
nodig door de politie gecontroleerd.

De eindtijden zijn overeenkomstig
de voorwaarden uit het evenemen-
ten- 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 ver-
strekken van drank een half uur
voor deze eindtijd is beëindigd.

Paasvuren

Begin februari is er een digitaal
discussieforum geopend op de
website van de Regio Achterhoek
(www.regio-achterhoek.nl) met 
als doel in gesprek te gaan met
geïnteresseerde burgers in de
Achterhoek. De Regio Achterhoek
staat op het punt om een nieuwe
samenwerkingskoers te kiezen voor
de komende jaren en vraagt u om
mee te praten. De afgelopen weken
stond er regelmatig een stelling van
een bestuurder van de Regio op de
site, waar u uw reactie op kunt
geven. De laatste stelling is van 
Hans Alberse, portefeuillehouder
Economische Zaken van de Regio
Achterhoek:

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

Wat is uw mening hierover? Laat van
u horen. Wij zijn benieuwd! Ga naar
www.regio-achterhoek.nl � Forum.
U kunt hier ook nog reageren op de
eerder geplaatste stellingen van
leden van het dagelijks bestuur van
de Regio Achterhoek.

Praat mee over de

samenwerking in

de Achterhoek!

Op 2e paasdag, maandag 9 april a.s.,
wordt in de betreffende wijken in de
gemeente Bronckhorst geen afval
ingezameld. In plaats daarvan vindt
de leging van de containers plaats
op zaterdag 7 april a.s. De inzame-
ling start zoals altijd om 07.00 uur.
Mogelijk wordt op deze inhaaldag
een afwijkende route gereden. Uw
container kan dus eerder aan de
beurt zijn dan normaal. Zorg daarom
dat deze op tijd aan de weg staat.
Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met de Afval-Informatie-
Lijn, tel. (0575) 75 03 10, van 09.00 –
12.30 en van 13.00 – 16.00 uur, of

kijk op www.bronckhorst.nl � afval-
site.

Gewijzigde afvalinzameling 

ivm 2e paasdag



Openbare bekendmakingen

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

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

Een leuke manier om 
kennis te maken met de 
gemeente Bronckhorst.
En een leuk cadeau!

De laatste tijd horen we regelmatig
dat jongeren te jong en te veel alco-
hol drinken. Wat merken we daar-
van in de Achterhoek? Waar en hoe
gaan jongeren uit? Wat gebeurt er
op straat? Wat is de rol van ouders?
Wat weten we over het alcoholge-
bruik van jongeren?
In een vierdelige serie die vanaf 
4 april a.s. om 20.00 uur (en daarna
die avond ieder uur een keer) te
zien is op Graafschap TV, stellen
vier jongeren deze en andere vra-

gen en gaan in de Achterhoek op
zoek naar het antwoord. Leuk om
naar te kijken, goed om te weten!
Graafschap TV is in de hele Achter-
hoek (in alle acht gemeenten) te
ontvangen. In Bronckhorst gelden
de volgende uitzendfrequenties:
• Zelhem: kanaal 32- (556,25 MHz)
• Hengelo en Vorden: kanaal 63+

(811,75 MHz)
• Hummelo en Keppel, Drempt en

Steenderen: kanaal 41+ (632,00
MHz)

Nuchter Zat!

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
• Bronckhorst, plaatsen tijdelijke reclameaanduidingen voor Oranje Power Festival, 16 t/m 29

april 2007, M.D.S. Buitenreclame
• Hengelo Gld., Kapelweg, buurtfeest 30 juni 2007 van 16.00 tot 01.30 uur, afsluiten van de

Kapelweg van 30 juni 16.00 uur tot 1 juli 2007 13.00 uur, M.E. Knol
• Keijenborg, diverse wegen, recreatieve fietstoertocht Omloop van de Graafschap, 28 mei 2007

van 07.00 tot 18.00 uur, afsluiten gedeelte St. Janstraat, toerclub Keiaosers
• Keijenborg, plaatsen tijdelijke reclameaanduidingen, 12 t/m 31 mei 2007, toerclub Keiaosers
• Olburgen, diverse locaties, plaatsen van permanente bewegwijzeringsborden t.b.v. Hanze-

route door ANWB
• Olburgen, stop-/parkeerverbod op de Olburgseweg, 13 juni 2007 van 09.00 tot 20.00 uur,

jeugdvereniging Olburgen/Rha
• Vorden, Lindeseweg 20, feestavond in tent op 1 juni 2007 van 18.00 tot 00.30 uur, 

dhr. R.H. Schreve
• Vorden, Zutphenseweg 24, line- en country dance, 20 mei 2007 van 12.00 tot 17.00 uur, Helmink

Meubelen
• Vorden, Zutphenseweg 24, verkoop van zwak-alcoholische dranken, 20 mei 2007 van 11.00 tot

18.00 uur, dhr. H.L. Klaassen
• Zelhem, Hans Memlingstraat, straatfeest, 30 juni 2007 van 14.30 tot 24.00 uur, afsluiten Hans

Memlingstraat, 30 juni vanaf 09.00 tot 1 juli 2007 12.00 uur
• Zelhem, Keijenborgseweg 27, plaatsen van spandoek boven de weg, april t/m september 2007,

café Evers
• Zelhem, parkeerplaats De Tol, bruiloftsfeest, plaatsen tent, 21 april 2007 van 19.00 tot 

00.30 uur, café De Tol
• Zelhem, sportcomplex De Pol, sportdag Zelhemse basisscholen, afsluiten Vincent van Gogh-

straat tussen Halseweg en Jan Steenstraat, 8 mei 2007 van 08.30 tot 16.00 uur, sportdagen-
commissie Zelhemse basisscholen

• Zelhem, Wolfersveenweg 29 (circuit De Kappenbulten), plaatsen van een tent op 12 en 13 mei
en 23 en 24 juni 2007, cateringbedrijf van Heijst

Een ieder kan gedurende 14 dagen zijn zienswijze op de bovenstaande ingekomen aanvragen
naar keuze schriftelijk, wat de voorkeur heeft, of mondeling indienen bij de afdeling Veiligheid,
vergunningen en handhaving.

Bouwvergunningen
• Halle, Abbinkstraat 22, plaatsen carport
• Halle, Nijmansedijk 26, bouwen 2 overkappingen
• Hengelo Gld., de Heurne 26, bouwen tuinhuisje
• Hengelo Gld., Roessinkweg 2, tijdelijk plaatsen biogaswasser
• Hengelo Gld., Sarinkdijk 6, bouwen schuur
• Hengelo Gld., Synagogestraat 6, veranderen garage/opslagruimte
• Vorden, Biesterveld 28, vergroten woning
• Vorden, Insulindelaan 29, geheel plaatsen dakopbouw
• Vorden, Molenweg 7, vergroten woning
• Wichmond, Lankhorsterstraat 30, veranderen bijgebouw
• Zelhem, Vinkenkamp kavel 20, veranderen bedrijfspand
• Zelhem, Zuivelweg 22, bouw carport

Aanvragen

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

Artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Hengelo Gld., Varsselseweg 4, vrijstelling om een woning te mogen vergroten, het betreft 

een vrijstelling met toepassing van artikel 17 van de planvoorschriften van het geldende
bestemmingsplan 'Buitengebied 2005 Hengelo/Vorden'

• Vorden, Hengeloseweg 9, vrijstelling om een bergruimte te mogen bouwen, het betreft een
vrijstelling met toepassing van artikel 15, lid 3 van de planvoorschriften van het geldende
bestemmingsplan 'Buitengebied 2005 Hengelo/Vorden'

• Vorden, Komvonderlaan 6, vrijstelling om een schuur te mogen verbouwen, het betreft een
vrijstelling met toepassing van artikel 5, lid 5.8, sub e respectievelijk artikel 5, lid 5.6. van de
planvoorschriften van het geldende bestemmingsplan 'Vorden centrum en oost 1994'

De bouwplannen liggen vanaf 5 april t/m 2 mei 2007 tijdens de openingstijden ter inzage in 
het gemeentekantoor bij de afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving. Bent u op de
genoemde openingstijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak
maken met een van de medewerkers van deze afdeling, tel. (0575) 75 02 88.

Artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Zelhem, Bergstraat 40, vrijstelling om een woning te mogen vergroten, het betreft een vrijstel-

ling met toepassing van artikel 21, lid 1 van de planvoorschriften van het geldende
bestemmingsplan 'Zelhem-Dorp 2002'

Het bouwplan ligt vanaf 5 t/m 18 april 2007 tijdens de openingstijden ter inzage in het
gemeentekantoor bij de afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving. Bent u op de
genoemde openingstijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak
maken met een van de medewerkers van deze afdeling, tel. (0575) 75 02 88.

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

Voorgenomen vrijstellingen

Vrijstelling artikel 17 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
Verzonden op 23 maart 2007:
• Keijenborg, Pastoor Thuisstraat 9, voor het bewonen van een kantine, geldend bestemmings-

plan 'Keijenborg 1996'

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

Verleende vrijstellingen (niet in samenhang met bouwvergunning)

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
Verzonden op 28 maart 2007:
• Baak, rommelmarkt op 6 mei 2007 van 10.00 tot 15.00 uur, afsluiten gedeelte Pastoriestraat

tussen de Wichmondseweg en de Bobbinkstraat, 6 mei 2007 van 08.00 tot 17.00 uur,
onderhoudscommissie R.K. kerk Baak

• Halle, eetcafé De Woage, aanwezigheidsvergunning voor twee kansspelautomaten van 1 april
t/m 31 december 2007, E. Wijngaards

• Vorden, parkeerplaats hotel Bakker, tentfeest en Koninginnedag 28 april 2007 van 19.00 tot
01.00 uur en 30 april 2007 van 10.00 tot 00.30 uur, plaatsen tent, ontheffing art. 35 Drank- en
Horecawet en afsluiten Insulindelaan vanaf Dorpsstraat tot de Kerkstraat, 28 april t/m 30 april,
hotel Bakker

• Vorden, restaurant grillroom Asya, aanwezigheidsvergunning voor één behendigheids-
automaat van 1 januari t/m 31 december 2007, H. Sahin

• Vorden, De Wildenborch, open tuindagen met enkele marktkramen, 27 en 28 mei 2007 van
10.00 tot 17.00 uur, stichting De Wildenborch

• Zelhem, Velswijkweg, bruiloft in een tent met ± 400 personen, tijdelijke gebruiksvergunning
tent, 16 mei 2007 van 15.00 tot 00.30 uur, D. Wullink

Verzonden op 29 maart 2007:
• Hengelo Gld., café De Egelantier, aanwezigheidsvergunning voor twee kansspelautomaten van 

1 januari t/m 31 december 2007, A.B. ten Barge
• Keijenborg, organiseren van een loterij, 31 maart 2007 van 10.00 tot 13.00 uur, Keijenburgse

Boys
• Vorden, oranjefeest met kermis in het centrum, 30 april 2007 van 07.00 tot 00.30 uur,

oranjevereniging Vorden
• Vorden, squashcentrum Vorden, aanwezigheidsvergunning voor één behendigheidsautomaat

van 1 januari t/m 31 december 2007, A.T. van Someren
• Zelhem, afsluiten Stationsplein en Kerkweg i.v.m. palmpasenoptocht, 1 april 2007 van 12.00 tot

14.00 uur, ondernemersvereniging Zelhem

Lichte bouwvergunningen
Verzonden op 28 maart 2007:
• Hengelo Gld., Berkenlaan 23, plaatsen dakkapel
• Zelhem, Slotemaker de Brulnestraat 4, bouwen carport
• Zelhem, Wisselt 34, plaatsen dakkapel

Reguliere bouwvergunningen
Verzonden op 23 maart 2007:
• Hummelo, Broekstraat 17, veranderen bijgebouw en bouwen kantoorgebouw, verleend met

vrijstelling op grond van artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening en met toepassing

Verleende vergunningen, vrijstellingen en

ontheffingen
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van artikel 50, lid 4 van de Woningwet/doorbreken aanhoudingsplicht Reconstructieplan
Achterhoek en Liemers

• Steenderen, L. Dolfingweg 1, verbouwen woning,
• Vorden, Het Leemgoor 24, vergroten woning, verleend met vrijstelling op grond van artikel 

15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
Verzonden op 26 maart 2007:
• Laag-Keppel, Dorpsstraat 15/17, veranderen en vergroten schuur
Verzonden op 28 maart 2007:
• Vorden, Ruurloseweg 96/98, gedeeltelijk vernieuwen gevel paardenstal
• Vorden, Schuttestraat 26, vergroten ligboxenstal, verleend met vrijstelling op grond van artikel

15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
Verzonden op 29 maart 2007:
• Drempt, Wittehemelweg 23, restauratie en (ged.) isolatie van een woning/monument
• Hengelo Gld., Baaksevoetpad 1, bouwen zwembad
• Hengelo Gld., Banninkstraat 24a, plaatsen raamkozijn, verleend met vrijstelling op grond van

artikel 17 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening en met toepassing van artikel 50, lid 6 van de
Woningwet

Reguliere bouwvergunningen 2e fase
Verzonden op 28 maart 2007:
• Toldijk, Beekstraat 9, bouwen jongveestal/machineberging

Gewijzigde bouwvergunningen
Verzonden op 29 maart 2007:
• Zelhem, Blekweg/Wassenaarweg, veranderen bedrijfshal
• Zelhem, Hummeloseweg 46, veranderen twee dubbele woningen met garage

Aanlegvergunning
Verzonden op 23 maart 2007:
• Hengelo Gld., Varsselseweg/Veldermansweg, voor het aanleggen van enkele wegen

Drank- en Horecawet
Verzonden op 27 maart 2007:
• Halle, aan dhr. E. Wijngaards en mevr. H.D. Wijngaards-Beekman is vergunning verleend voor

het uitoefenen van een horecabedrijf in de inrichting Dorpsstraat 21
Verzonden op 29 maart 2007:
• Hengelo Gld., aan dhr. H.W. Langeler en mevr. J.C.M. Langeler-Exterkate is vergunning

verleend voor het uitoefenen van een horecabedrijf alsmede slijtersbedrijf in de inrichting
Spalstraat 5

Kapvergunningen
Verzonden op 30 maart 2007:
• Vorden, Deldenseweg/Lankkampweg, vellen van één eik, geen herplantplicht

Ontheffingen verbranden afvalstoffen (art. 10.63 Wm en art. 5.5.1 en art.
5.4.1 APV)
Verzonden op 3 april 2007:
• Halle, Bielemansdijk 30, voor verbranding nabij dit perceel
• Halle, Halle-Heideweg 1, voor verbranding nabij dit perceel
• Halle, Halle-Heideweg 31a, voor verbranding nabij dit perceel
• Halle, Nijmansedijk 22, voor verbranding nabij dit perceel
• Hengelo Gld., Aaltenseweg 11, voor verbranding nabij dit perceel
• Hengelo Gld., Berendschotstraat 4, voor verbranding nabij dit perceel
• Hengelo Gld., Kremersdijk 3, voor verbranding nabij de Kremersdijk 15
• Hengelo Gld., Ruurloseweg 70, voor verbranding nabij dit perceel
• Hummelo, Broekstraat 21, voor verbranding nabij dit perceel
• Hummelo, Zelhemseweg 19, voor verbranding nabij dit perceel
• Olburgen, Pipeluurseweg 1, voor verbranding nabij dit perceel
• Vierakker, IJselweg 17, voor verbranding nabij dit perceel
• Vorden, De Horst 3, voor verbranding nabij dit perceel
• Vorden, Galgengoorweg 3, voor verbranding nabij dit perceel
• Vorden, Hengeloseweg 15, voor verbranding nabij dit perceel
• Vorden, Lindeseweg 14, voor verbranding nabij dit perceel
• Vorden, Wiersserbroekweg 3, voor verbranding nabij dit perceel
• Zelhem, Boeijinkweg 4, voor verbranding nabij de Boeijinkweg 1
• Zelhem, Enkweg 7a, voor verbranding nabij dit perceel
• Zelhem, Enkweg 7a, voor verbranding nabij de Wassinkbrinkweg 5
• Zelhem, Heidenhoekweg 7, voor verbranding nabij dit perceel
• Zelhem, Michelstraat 14, voor verbranding nabij de Michelstraat
• Zelhem, Michelstraat 4a, voor verbranding nabij dit perceel
• Zelhem, Priesterinkdijk 8, voor verbranding nabij dit perceel
• Zelhem, Roessinkweg 6a, voor verbranding nabij dit perceel
• Zelhem, Varsselsestraat 11, voor verbranding nabij dit perceel
• Zelhem, Venderinkweg 1, voor verbranding nabij dit perceel
• Zelhem, Wittebrinkweg 4, voor verbranding nabij dit perceel
• Zelhem, Zandvoortweg 16, voor verbranding nabij dit perceel

Paasvuur (art. 10.63 Wm en art. 5.5.1 en art. 5.4.1 APV)
Verzonden op 3 april 2007:
Vorden, Almenseweg 47, voor verbranding nabij de Almenseweg 47

Sloopvergunningen
Verzonden op 27 maart 2007:
• Rha, Prinsenmaatweg 3, geheel slopen opslagruimte
Verzonden op 28 maart 2007:
• Vorden, Ruurloseweg 96/98, geheel slopen dak van schuur, komt asbesthoudend afval vrij
Verzonden op 30 maart 2007:
• Vierakker, Kapelweg 14, geheel slopen van de dakplaten van een pluimveestal, komt

asbesthoudend afval vrij

Tijdelijke verkeersmaatregelen
• Baak, op 6 mei 2007 is de Pastoriestraat, tussen de Wichmondseweg en de Bobbinkstraat, van

08.00 tot 17.00 uur afgesloten voor alle verkeer, met uitzondering van bestemmingsverkeer
• Vorden, van 28 t/m 30 april 2007 is de Insulindelaan, tussen de Dorpsstraat en de Kerkstraat,

afgesloten voor alle verkeer, met uitzondering van bestemmingsverkeer
• Vorden, op 30 april 2007 zijn de Dorpsstraat, tussen de Ruurloseweg en de Zutphenseweg; de

Zutphenseweg, tussen de Decanijeweg en de Dorpsstraat; de Burgemeester Galleestraat,
tussen de Molenweg en de Raadhuisstraat; de Raadhuisstraat, tussen Het Hoge en de
Burgemeester Galleestraat, van 07.00 tot 00.30 uur de dag daaropvolgend, afgesloten voor alle

verkeer, behalve bestemmingsverkeer
• Zelhem, op 1 april 2007 zijn de Kerkweg en het Stationsplein van 08.00 tot 14.00 uur afgesloten

voor alle verkeer, behalve bestemmingsverkeer

Vrijstelling artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
Verzonden op 23 maart 2007:
• Vorden, Spiekerweg 1, voor het gebruiken van een schuur als recreatiewoning, geldend

bestemmingsplan 'Buitengebied 2005 Hengelo/Vorden'

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/paasvuur en sloop- en
bouwvergunningen), Ruimtelijke en economische ontwikkeling (aanlegvergunning en vrijstelling
art. 15 Wet Ruimtelijke Ordening) 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.

Ontwerpbesluit (art. 11 Mon.verordening en afd. 3.4 Awb)
Bij de afdeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling in het gemeentekantoor ligt vanaf  
5 april t/m 16 mei 2007 tijdens de openingstijden het volgende ontwerpbesluit ter inzage:
• Vorden, Wiersserbroekweg 18, aanvraag monumentenvergunning voor het plaatsen van twee

dakramen en de verbouw van de verdieping

Zienswijzen:
Gemotiveerde zienswijzen tegen het ontwerpbesluit kunnen zowel schriftelijk als mondeling
door een ieder kenbaar worden gemaakt, gedurende de termijn van ter inzagelegging.
Schriftelijke zienswijzen moeten bij ons worden ingediend vóór 17 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. Hiervoor kunt u contact opnemen
met de heren W. Hagens of C. Hofs, tel. (0575) 75 03 53/52.

Uitsluitend degenen die nu zienswijzen indienen of aantonen dat zij daartoe redelijkerwijs niet 
in staat zijn geweest en kunnen worden aangemerkt als belanghebbenden kunnen later
(ontvankelijk) beroep instellen tegen de definitieve beschikking.

Monumentenverordening Bronckhorst 2006

Wijzigingsplan 'Binnenweg 6, Drempt'
Het ontwerpwijzigingsplan 'Binnenweg 6, Drempt' en de daarop betrekking hebbende stukken
liggen van 5 april t/m 16 mei 2007 tijdens de openingstijden voor een ieder ter inzage in het
gemeentekantoor bij de afdeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling. Bent u op de
genoemde tijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken
met een van de medewerkers van de afdeling, tel. (0575) 75 03 70.

Het plan heeft betrekking op het perceel Binnenweg 6 in Drempt en beoogt het omzetten van de
agrarische bestemming in de bestemming woonbebouwing.

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

Ontwerpbestemmingsplan 'Buitengebied, herz. Roomstraat 27 en
ongenummerd, Drempt'
Het ontwerpbestemmingsplan 'Buitengebied, herz. Roomstraat 27 en ongenummerd, 
Drempt' en de daarop betrekking hebbende stukken liggen van 5 april t/m 16 mei 2007 tijdens
openingstijden voor een ieder ter inzage in het gemeentekantoor bij de afdeling Ruimtelijke en
economische ontwikkeling. Bent u op de genoemde tijden niet in de gelegenheid de stukken 
in te zien, dan kunt u een afspraak maken met een van de medewerkers van de afdeling, 
tel. (0575) 75 03 70.

Het plan heeft betrekking op de locatie Roomstraat 27 in Drempt waar in ruil voor de beëindiging
van een agrarisch bedrijf en de sloop van de bedrijfsgebouwen een (extra) woning kan worden
gebouwd door omzetting van de agrarische bestemming in woondoeleinden.

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

Bestemmingsplannen

Melding (art. 8.41, lid 4 Wm)
Bij de afdeling Veiligheid vergunningen en handhaving in het gemeentekantoor ligt vanaf 5 april
t/m 16 mei 2007 tijdens de openingstijden de volgende melding op grond van artikel 8.41 Wet
milieubeheer ter inzage:

• Rha, Prinsenmaatweg 3, voor het uitbreiden of wijzigen van de inrichting in de zin van de Wet
milieubeheer waarop het Besluit landbouw milieubeheer van toepassing is. Op basis van de

Wet milieubeheer
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ingediende melding is er in de inrichting sprake van een fruitteler.

Dit houdt in dat deze inrichting in de zin van de Wet milieubeheer niet onder de vergunningplicht
van de Wet milieubeheer valt. Wel moet zij voldoen aan de algemene voorschriften, die aan
bovengenoemd besluit zijn verbonden.

B en w hebben op 13 maart jl. de nota Handhavingsbeleid kinderopvang vastgesteld. Hierin is
beschreven hoe de gemeente de kwaliteit van de kinderopvang gaat bewaken. 
Het Handhavingsbeleid kinderopvang treedt in werking op de dag na deze bekenmaking.

Ter inzage
Het Handhavingsbeleid kinderopvang ligt voor een ieder kosteloos ter inzage bij de afdeling

Maatschappelijke ontwikkeling in het gemeentehuis en is tegen betaling van de kosten
verkrijgbaar. Hier kunt u ook meer informatie krijgen.

Handhavingsbeleid kinderopvang

De gemeenteraad heeft op 22 maart jl. de Toeslagenverordening Wet werk en bijstand 2007
vastgesteld en de oude Toeslagenverordening 2005 ingetrokken. De Toeslagenverordening 
Wet werk en bijstand 2007 regelt de gemeentelijke aanvullende normen bovenop de wettelijk
geregelde bijstandsnormen en in voorkomende situaties vermindering van het bijstandsinkomen
vanwege inkomsten uit inwoning.

De nieuwe verordening treedt per 1 april 2007 in werking en ligt gedurende zes weken ter 
inzage op de afdeling Werk, inkomen en zorg in het gemeentehuis en is tegen betaling van kosten
verkrijgbaar. Voor meer informatie kunt u informatie opnemen met de heer E. Höfkes, tel. (0575)
75 02 50.

Toeslagenverordening Wet werk en bijstand 2007

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

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

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

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

Voorjaarsactie

Fris de lente in
De hele maand APRIL
alle dekbedden
gereinigd (m.u.v. wol)
voor

1 pers. € 5,-
2 pers. € 8,50

Voor 11 uur gebracht
is dezelfde dag halen.

Wasserij

Siebelink
Industrieweg 3, 7251 JT Vorden
Telefoon (0575) 55 14 65
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TE KOOP GEVRAAGD
Alle merken en bouwjaren

AUTO’S EN
BEDRIJFSWAGENS

à contant + RDW-vrijwaring

André Boschker
Ruurlo

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

ALBERT HEIJN HENGELO (G)
MOLENHOEK TEL (0575) 46 12 05  FAX (0575) 46 46 12

Openingstijden rond Pasen:
ma. t/m wo. 8.00 - 20.00 uur za. 8.00-18.00 uur
do. 8.00 - 21.00 uur zo. + ma. GESLOTEN
vr. 8.00 - 19.00 uur

EXCELLENT
CHOCOLADE IJSJES

GEVULD MET PRALINE ROOMIJS

DOOS 6 STUKS NU4.49

AUTOZEGELS NOG 3 WEKEN! MAAK U KAARTEN VOL!

GORTER JACHT BITTER
fles 1 liter

van 13.49 voor 10.99
EXCELLENT

KLASSIEKE VRUCHTEN
BAVAROIS

set 2 stuks
van 3.99 voor 3.49

VARKENS FILET
ROLLADE
normaal of gemarineerd

kilo 8.99

EXCELLENT
VARKENSHAAS
PAK 500 GRAM

nu 6.99

EXCELLENT
GEGRILLDE
FRICANDEAU
+ KRUIDENMELANGE

100 gram 1.79

HERTOG ROOM
OF YOGHURT IJS
2 bakken à 1 liter

van 4.70 voor 3.52

DEZE WEEK!
1 AUTOZEGEL

BIJ € 5.00

BOODSCHAPPEN

Prettige Paasdagen

Spalstraat 3 • Hengelo (G)

Zaterdag 
7 april

D.J. Tim

Slank maar fit, 
goed humeur.
Zo gaat dat!!

Tel. (06) 54 65 37 76

Meerzicht, aan het

Leekstermeer (Drenthe)

vakantiehuisjes te huur.
Als u van rust, ruimte, natuur

en water houdt vindt u bij ons

een plekje waar u goed de tijd

door kunt brengen.

Tel. 050-4031883.

K R U I S B E R G S E W E G  8  H E N G E L O  G L D .  T E L .  ( 0 5 7 5 )  4 6  2 2  4 4

Een Herwers Occasion is gegarandeerd goed!

Want bij Herwers worden alle gebruikte auto’s

vooraf streng gecontroleerd op kwaliteit, 

veiligheid en betrouwbaarheid. Een uitgebreid

assortiment betrouwbare occasions van diverse

merken, in vele uitvoeringen en in betaalbare

prijsklassen. Kortom, een Herwers Occasion staat

garant voor vele kilometers rijplezier tegen

betaalbare prijzen.

● Ruime keuze

● Vele merken

● Diverse prijsklassen w w w. h e r w e r s . n l

Een greep uit ons uitgebreide assortiment occasions:
Nissan Micra 1.0 Clair
3drs, zwart, dec-02, 25.850 € 7.950,00
Nissan Micra automaat 1.4 acenta
5drs, ACC, zilver, feb-04, 29.364

€ 12.950,00
Nissan Micra 1.4 Tekna
3drs, blauw, mei-05, 9.000 € 12.950,00 
Nissan Almera 1.4 Pulsar Sport
3drs, AC, geel, aug-99, 84.219 € 6.250,00 
Nissan Almera 1.6 GX 
4drs, AC, zilver, mei-99, 91.000

€ 6.950,00
Nissan Almera 1.5 Sport
5drs, AC, zwart, mei-02, 86.800

€ 11.950,00
Nissan Almera 1.8 Sport
5drs, ACC, zwart, aug-02, 76.000

€ 11.950,00 
Nissan Almera automaat 1.8 Acenta
5drs, ACC, grijs, nov-04, 53.811

€ 16.500,00 
Nissan Almera 1.5 Acenta
5drs, ACC, Paris Blue, jun-05, 21.175

€ 16.950,00
Nissan Primera 1.6 LX
4drs, AC, d. Rood, mei-94, 147.700

€ 2.750,00
Nissan Primera 1.6 Visia Vision Navi
4drs, ACC, Techno Grey, feb-04, 41.000

€ 17.500,00
Nissan Primera 1.8 Sport Plus
5drs, ACC, Rood m., mrt-01, 131.000

€ 9.995,00
Nissan Primera 1.6 GX
SW, AC, Blauw, jun-98, 152.345

€ 6.250,00 
Nissan Primera 1.6 GX 
SW, AC, zilver, jan-99, 146.000 € 7.750,00 

Nissan Maxima 2.0 V6 Maxima QX
4drs, ACC, Groen/Grijs, mei-00, 148.000

€ 11.950,00 
Nissan 350Z Rays
3drs, ACC, Zwart, apr-05, 35.066

€ 39.950,00 
Nissan Tino 1.8 Ambience audio
5drs, AC, groen, mrt-01, 105.000

€ 10.950,00 
Nissan Tino 1.8 Ambience
5drs, AC, blauw, feb-02, 69.237

€ 12.950,00 
Nissan Tino 1.8 Comfort
5drs, AC, rood, jan-03, 52.000

€ 15.950,00 
Nissan Tino Tekna Navi
5drs, ACC, blauw, mrt-04, 45.000

€ 19.950,00 
Nissan Tino 1.8 Visia
5drs, AC, D. Grijs, jan-05, 25.427

€ 18.500,00
Nissan Tino 1.8 Tekna
5drs, ACC, blauw, feb-05, 28.750

€ 19.950,00
Nissan First Note 1.6
5drs, ACC, blauw, aug-06, 7.000

€ 18.950,00
Alfa 156 Sportwagon 1.6 Progression
5drs, ACC, grijs m., jan-03, 56.370

€ 15.950,00

BMW Z3 Roadster 1.8 
2drs, groen, apr-97, 111.000 € 11.995,00 
Citroên C3 diesel 1.4 Hdi Ligne Ambiance
5drs, ACC, grijs, mei-04, 70.500

€ 14.750,00 
Ford Ka 1.3 Corneille
3drs, AC, blauw, jun-02, 52.569

€ 7.950,00 
Ford Escort 1.8 Business Edition
3drs, zwart, jan-98, 107.500 € 4.995,00
Kia Mentor 1.6 LS
4drs, AC, groen, dec-02, 39.288

€ 8.950,00 
Mazda 2 Premiere 1.4
5drs, AC, blauw, okt-03, 52.853

€ 12.950,00 
Renault 19 1.8 RT
5drs, Rood m., jan-93, 167.000

€ 2.950,00 
Renault Scenic 1.4 16V RXE
Mpv, AC, blauw, nov-99, 77.000

€ 9.800,00 
V.W. Golf 2.0 85 KW Comfortline
SW, AC, Zilver, jun-02, 117.200 € 11.950,00

KIJK VOOR ONS KOMPLETE OCCASION-
AANBOD OP WWW.HERWERS.NL

PAASSHOW
vrijdag 6 april 09.00-20.00 uur • zaterdag 7 april 09.00-17.00 uur

maandag 2e Paasdag 10.00-17.00 uur

Paasvoordeel* € 500,- op iedere occassion

* Occassion vanaf € 4.000,-
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Onder de bezoekers van de traditione-
le Oudejaarsshow werd een reische-
que verloot. Klanten van Herwers Doe-

tinchem, Hengelo GLD, Zevenaar en
Zutphen maakten kans op deze prijs.
De klanten kregen een kaart thuisge-

stuurd die ze, bij hun bezoek aan één
van de vestigingen, in konden leveren.

Naast de reischeque waren er meer
prijzen te winnen, zoals een Flat
screen TV, een DVD-systeem voor in de
auto en designfietsen. De Oudejaars-
show is een traditie bij Herwers Nis-
san. Ieder jaar zijn er weer leuke prij-
zen te winnen. 
Het is nu weer even wachten op de vol-
gende loterij.

Herwers Nissan biedt reischeque aan

Afgelopen zaterdag kreeg de familie Masselink uit Vorden een reischeque
aangeboden door Herwers Nissan. Zij hebben de eerste prijs gewonnen
van de Oudejaarsshow van Herwers Nissan. 'Ontzettend leuk dat we de
prijs hebben gewonnen,' aldus mevrouw Masselink. 'We gebruiken de
cheques om met de hele familie naar Walt Disney te gaan. De kinderen
willen daar heel graag naar toe.' Oorspronkelijk was de cheque bedoeld
voor een weekend Barcelona voor 2 personen, maar dit is natuurlijk ook
een leuke oplossing.

De familie Masselink krijgt het weekendje Barcelona aangeboden door Chris Limpers van Herwers Nissan Hengelo

Afgelopen zaterdag was er in Partycen-
trum Langeler een afscheidsreceptie.

Enkele honderden belangstellenden
waaronder (zaken) relaties, cliënten,

familie, kennissen en (ex)-collega’s,
kwamen de Hengelose dierenarts en
zijn echtgenote de hand drukken.

Enorme belangstelling afscheid
dierenarts Anton van Ingen

Dierenarts Anton van Ingen heeft na 32 jaar afscheid genomen.

De vier (oud)dierenartsen. Van links naar rechts: Harald Salomons, Henk Jan Ormel, Anton van Ingen en Hans Eil.

Door de beperkingen die dementie
met zich mee kan brengen, is het
soms moeilijk een goede dagbesteding
te vinden. Vertrouwde hobby's moeten
vaak worden losgelaten. Het lukt bij-
voorbeeld niet meer om de concentra-
tie op te brengen om een boek te le-
zen. Bij wandelen loop je het risico te
verdwalen en als er bezoek komt is het
moeilijk het gesprek te volgen. Ook
vinden mensen het vaak niet plezierig
om activiteiten waar ze lang heel goed
in zijn geweest te blijven doen als het
oude niveau niet meer gehaald wordt.
Het is dan zaak om naar andere bezig-
heden op zoek te gaan. Tijdens het
Alzheimer Café kunnen bezoekers in-
spiratie opdoen om nieuwe mogelijk-
heden te ontdekken. 
Het Alzheimer Café is een regionaal
maandelijks trefpunt bedoeld voor
mensen die zelf aan een vorm van de-
mentie lijden, hun partners, familiele-

den, vrienden en hulpverleners en al-
le andere belangstellenden. Het wordt
elke tweede dinsdag van de maand
tussen 19.30 en 21.30 uur gehouden in
Het Borghuis in het centrum van Doe-
tinchem.  De toegang is gratis. Het
Alzheimer Café heeft als werkgebied
de gemeenten Doetinchem, Montfer-
land, Oude IJsselstreek, Bronckhorst
en Doesburg. 
Voor mensen die niet op eigen gele-
genheid kunnen komen, kan wellicht
een vervoersregeling worden getrof-
fen. Zij kunnen bellen naar het num-
mer (0314) 33 48 67. Aan de informele
sfeer en het laagdrempelige karakter
van de ontmoetingen wordt bijgedra-
gen door de mogelijkheid om vooraf-
gaande aan de bijeenkomst de maal-
tijd te gebruiken. Het menu wordt tus-
sen 17.30 en 19.00 uur in Het Borghuis
geserveerd.
Er is nog steeds dringend behoefte aan
vrijwilligers die een of andere vorm
van hulp willen verlenen tijdens de
bijeenkomsten. Ook voor diverse ande-
re activiteiten, zoals belangenbeharti-
ging voor dementerenden en hun
naasten, is de afdeling Doetinchem en
omstreken van Alzheimer Nederland
naar vrijwilligers op zoek. Belangstel-
lenden voor dit vrijwilligerswerk kun-
nen naar eerdergenoemd  nummer
bellen.

Alzheimer Café over
dementie en dagbesteding
Dementie en dagbesteding is het
onderwerp van gesprek op dinsdag
10 april in het Alzheimer Café voor
Doetinchem en omstreken. Gast-
sprekers zijn Riet Nieuwenhuis,
teamleider bij het J.W. Andriessen-
huis in Borculo, en Berlize Oltvoort
die als activiteitenbegeleider aan
hetzelfde woon- en zorgcentrum
verbonden is.

's Ochtends verzamelen alle 350 perso-
neelsleden zich bij de IJsselhoeve in
Doesburg. Na ontvangst met koffie en
thee vertrekken de leerkrachten per
bus naar de diverse scholen waar de
workshops worden gegeven. Eerst
wordt er een rondleiding gegeven

door de betreffende school, waarna de
workshops van start gaan. Hieronder
volgt een kleine greep uit het aanbod
van 16 workshops voor het ochtend-
programma: omgaan met faalangst in
het basisonderwijs, meervoudige in-
telligentie in de onderbouw, "pret met
boeken" (leesbevordering voor jonge
kinderen), moeten kleuters lezen en
schrijven?
De lunch is gezamenlijk in de IJssel-
hoeve en voor de middag kan een keu-
ze gemaakt worden uit 16 creatieve
workshops, zoals het schrijven van
raadselgedichten, kinderen en poëzie,
muziek, theater, tekenles en kleuren
in het voorjaar, maar ook kindergrime
en het maken van een Powerpointpre-
sentatie komen aan de orde. De docen-
ten krijgen tijdens deze creatieve
workshops materiaal en ideeën aange-
reikt die ze al de volgende dag in de
klas kunnen gebruiken. 

Deze leerzame en gezellige studiedag
wordt afgesloten met een gezamenlijk
dinerbuffet in de IJsselhoeve onder
muzikale begeleiding van de IJssel-
graafband.

IJS en IJK dag 2007

Stichting IJsselgraaf, het bestuur
van 19 openbare basisscholen uit
Doetinchem, Bronkhorst en Does-
burg en een Rooms Katholieke Ba-
sisschool uit Achter-Drempt, orga-
niseert op 5 april a.s. weer een IJS
en IJK dag. De IJS en IJK dag is een
inspirerende studiedag voor alle
docenten van IJsselgraaf, waarop
zij door middel van een groot aan-
tal workshops leuke ideeën op-
doen en kennis maken met diverse
mogelijkheden en methoden die
zij in hun lesprogramma kunnen
implementeren. Daarnaast is deze
dag gericht op het versterken van
de contacten tussen medewerkers
van de verschillende scholen. De
IJS en IJK dag 2007 heeft als cen-
traal thema "Over passend onder-
wijs voor ieder kind".

Thans bereidt Sanclust zich voor op
concerten in Hoogkeppel (12 juni) en
Vierakker (16 juni), waar onder meer
Lamento d'Arianna en Aus tiefer Not
schrei ich zu dir van Mendelssohn

worden uitgevoerd. A.s najaar zingen
wij Ein Deutsches Requiem van
Brahms (17 november in Warnsveld en
18 november in Steenderen)
Ons koor zoekt enkele tenoren en één
alt tot de leeftijd van 55 jaar. De moge-
lijkheid bestaat om driemaal mee te
repeteren. Daarna zal door onze diri-
gent een stemtest worden afgenomen.
Deze is bepalend voor toetreding tot
het koor.
Wij repeteren op de dinsdagavonden
in Steenderen. Voor verdere informa-
tie kunt u zich wenden tot de be-
stuursleden Jan van Aardenne, tel.
0575-517602 of per e-mail h.aarden-
ne@planet.nl , of Suzanne Bugter, tel
0575-554306 pf per e-mail suzanne-
bugter@planet.nl

Tenoren en één alt gezocht!

Sanclust uit Steenderen is een ge-
mengd koor dat ruim 40 leden telt.
Deze komen uit de wijde omgeving
en zingen met veel plezier en pas-
sie onder leiding van dirigent Hans
de Wilde klassieke muziek. Ons
laatste optreden was in maart in
de St Jan te Zutphen tijdens het be-
nefietconcert voor het nieuwe hos-
pice, waar koormuziek van o.a.
Fauré, Poulenc, Saint-Saëns, Schu-
bert en Byrd ten gehore werd ge-
bracht.
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Informatie voor de inwoners van de provincie Gelderland

Het is verrassend. Nog geen kilome-

ter van huis in alle rust aan een wit 

strandje liggen zonnen. Weliswaar met 

jas maar heerlijk in de luwte van twee 

rivierkribben. Deze breken niet alleen 

het stromende Rijnwater maar ook 

de snijdende oostenwind. Het getjilp 

van een vlucht kleine vogeltjes en het 

robuustere gegak van  vier overvliegende 

ganzen wordt af en toe overstemd door 

het boemeltreintje Arnhem-Tiel. Ook 

slierten motorrijders op de dijk door-

breken bij tijd en wijle de rust van het 

kabbelende water. Mijn veertienjarige 

dochter zoekt tussen de stenen naar fos-

sielen terwijl zoonlief met platte stenen 

over het water ketst. Bij achttien keer 

klinkt gejuich.

Dit is wat bedoeld moet worden met 

struinen. Gewoon recreëren met wat de 

natuur te bieden heeft. Het liefst over 

onverharde paden. Alhoewel dit geen 

officiële struinroute is, hebben meer 

mensen het prikkeldraad genegeerd.

Net achter de dijk laat een familie met 

hond de vlieger op terwijl twee opge-

schoten jongens al fietsend de krib op-

rijden. Wanneer nummer drie met een 

tasje arriveert, wordt duidelijk dat het 

hier om een ontmoetingsplaats gaat. Er 

komen wat niet helemaal alcoholvrije 

blikjes uit de tas en na wat slokken krij-

gen we op gepaste afstand een oefening 

in het nieuwe jumpdansen te zien. 

Honden die het water nog te koud 

vinden, blaffen naar de stokken die 

hun baasjes in het water gooien. Wan-

neer wij onze weg pal langs de rivier 

vervolgen, komen wij de eerste men-

sen pas weer tegen bij een camping. 

Er heerst volop bedrijvigheid bij het 

vaarklaar maken van de boten. Een 

groep kinderen van de zeilschool speelt 

met de zelfgebouwde staketsels van 

wilgenteen. Helaas kunnen wij daar 

niet verder struinen want zoals een 

van de zeilsters vertelt: ‘Er staat stroom 

op de draden verderop.’  Op onze weg 

terug naar de  bewoonde wereld verrast 

een zigzaggende haas ons met zijn 

capriolen. De hond die hem honderden 

meters  achternazit,  heeft het nakijken 

wanneer de haas in het struikgewas bij 

de rivier verdwijnt.

Provincie ondersteunt ommetjes, klompenpaden en struinroutes

De paden af, de uiterwaarden in!

Prijsvraag

Vraag: Hoe heet het apparaatje dat in 

schoolklassen de luchtkwaliteit meet? 

Stuur je antwoord voor 28 april 2007 naar 

de provincie Gelderland, t.a.v. Ingrid Koch, 

Antwoordnummer 411, 6800 WC  Arnhem. 

Een postzegel is niet nodig. Onder de goede 

inzenders verloten we een gezinskaart 

voor het nationaal park De Hoge Veluwe, 

tevens vrije entree voor het Kröller-Müller 

Museum.

In maart was de vraag hoeveel leden de 

nieuwe Provinciale Staten tellen. Na de 

verkiezingen van maart 2007 namen 53 

gekozen volksvertegenwoordigers zitting 

in Provinciale Staten van Gelderland.

De winnaar van de prijs is mevrouw F.A. Vos 

uit Huissen. Hartelijk gefeliciteerd namens 

de redactie!

Najaar 2006 zijn maar liefst drie struin-

routes met een gezamenlijke lengte 

van 65 kilometer langs de Waal gereed-

gekomen. Met toestemming van grond-

eigenaren als boeren, Staatsbosbeheer 

en Domeinen mag daar buiten de paden 

langs de rivier gelopen worden. De vol-

houder kan van Druten naar Zaltbommel 

lopen en vice versa. De route is bewegwij-

zerd en onderweg zijn diverse overnach-

tingsmogelijkheden. 

’s Zomers zijn er (vaar)excursies met een 

gids mogelijk. Enige spelbreker kan het  

hoogwater zijn maar daarvoor zijn alter-

natieven in de route opgenomen.  Ook de 

veerponten varen niet altijd. Informatie 

daarover staat op de website. 

De provincie is met diverse partijen, zo-

als de ANWB, bezig om ook struinroutes 

langs het Pannerdens kanaal en de Rijn 

te realiseren. 

Meer Informatie 

www.rivierenland.nl

Eindeloos struinen langs de Waal

De Ockhorstroute in Wichmond (bij 

Zutphen) is door een jury onder leiding van 

oud-commissaris van de koningin Jan Ter-

louw verkozen tot het mooiste ommetje 

van Gelderland. 

Van de vijftig ommetjes (hooguit 8 kilome-

ter) die veelal door buurt- en dorpsvereni-

gingen waren ingestuurd, was Wichmond 

een van de negen finalisten. De ommetjes 

gaan  over particuliere grond en geven 

de mogelijkheid om te wandelen door 

vaak ontoegankelijk boerenland. Met 

de geldprijs worden barricades geslecht 

en de route bewegwijzerd. De overige 

ommetjes hoeven niet te treuren want 

de organiserende stichting Landschaps-

beheer Gelderland gaat proberen zoveel 

mogelijk ommetjes samen met provincie 

en gemeenten te realiseren.

Iets langer dan een ommetje zijn de klom-

penpaden die met name in de 

Gelderse en IJsselvallei zijn gerealiseerd. 

Zij maken deel uit van een landelijk net-

werk van paden over boerengrond.

Meer informatie 

www.landschapsbeheergelderland.nl en 

www.klompenpaden.nl

Ommetjes en Klompenpaden

Opnieuw gratis 
museumdag in 2007

Op 20 oktober 2007 zijn weer veel musea in 

Gelderland gratis toegankelijk. 

Er is 125.000,- euro nodig om deze dag mo-

gelijk te maken. De praktische organisatie 

is in handen van Gelders Erfgoed. 

De provincie dringt bij de deelnemende 

musea aan op speciale aandacht voor de 

kinderactiviteiten en publiciteit om een 

breder publiek de drempel over te krijgen.

Wandelen en met water spelen in de uiterwaarden



Provincie Gelderland, dichterbij dan je denkt 

Gld. nieuws is een uitgave van de provincie 

Gelderland. Voor meer informatie: 

afdeling Commu nicatie, T (026) 359 90 00, 

Markt 11, Postbus 9090, 6800 GX  Arnhem,

www.gelderland.nl, post@gelderland.nl
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AGENDA

een eigen rol. Kim is deze week ven-

tilatiebaas. Dat wil zeggen dat ze de 

ventilight goed in de gaten houdt en 

de deur opendoet als hij op rood staat. 

Maikel mag zich luchtbaas noemen. In 

de pauze zet hij de ramen (verder) open. 

Eszti is bordenlapper. Na schooltijd lapt 

ze het bord met een natte doek. Dit om 

stof in de lucht zoveel mogelijk te voor-

komen. De leerlingen zijn enthousiast 

over het project. ‘Het is beter voor je 

gezondheid’, vindt Eduard, de borden-

lapper van vorige week. ‘En beter voor je 

cijfers. En dat heb ik wel nodig.’

‘Eerder had ik mijn werk nooit af. Nu 

wel’, zegt Kim. Maikel merkt op dat hij 

nooit meer hoofdpijn heeft en niet meer 

zo moe is als eerder. ‘Maar soms heb ik 

het wel koud. Ik zit bij het raam. Maar 

gelukkig ook bij de verwarming.’

De Timotheüsschool 

Twee ramen in de klas van groep 7/8 van 

de Timotheüsschool in Oldebroek staan 

open. Desondanks geeft ventilight, het 

apparaatje dat de luchtkwaliteit meet, 

een oranje signaal. Kim (12) houdt het 

stoplichtje goed in de gaten. Zo gauw 

het rode lampje brandt, doet ze de deur 

open. Staat het apparaatje op groen, dan 

is er goed geventileerd en kan de deur 

weer dicht. De Timotheüsschool is de 

eerste die meedoet. Directeur Ben Ka-

nis: ‘Met twintig of dertig leerlingen in 

een kleine ruimte wordt het al snel be-

nauwd. Ik ben wel eens een klas binnen-

gelopen en dacht: wat ruikt het muf. 

Maar als je erin zit, merk je het niet 

zo.’ Nadat hij besloot mee te doen aan 

het project kwam de GGD de ruimtes 

doormeten. ‘Het bleek dat op één na alle 

lokalen goed te ventileren waren. Maar 

dat moet vervolgens wel gebeuren.’

Rol kinderen

In groep 7/8 gebeurt het nu sinds drie 

weken volop. Leerlingen hebben daarin 

Kappen in de Achterhoek

Er is op sommige plaatsen in de Achter-

hoek rumoer ontstaan over het kappen 

van bomen langs provinciale wegen. De 

provincie Gelderland moet dat doen op 

plaatsen waar respectievelijk de verkeers-

veiligheid gevaar loopt, er geen goede 

groeiomstandigheden voor de bomen 

zijn of als de bomen niet vitaal genoeg 

zijn. Het gaat om een bestand van 38.000 

bomen in de Achterhoek langs provinciale 

wegen. Er moeten 2.900 bomen worden 

geveld, maar we herplanten er 3.500. 

De situatie vooraan is nieuw, achteraan de 

beplanting van vroeger.

De provincie kapt meestal als er iets aan 

de weg moet gebeuren. Het vellen en her-

planten van bomen gaat steeds in overleg 

met gemeenten. Eén ding mag duidelijk 

zijn: wie heeft er meer baat bij een veilige 

én mooie provincie dan de provincie Gel-

derland? De provincie handelt uit verant-

woordelijkheid voor het duurzame beheer 

(cyclus van 100 jaar) van de provinciale 

lanen, terwijl ook de verkeersveiligheid 

op deze plaatsen voor de provincie zwaar 

weegt.

Geld voor project om frissere schoolklassen te krijgen

‘Wat ruikt het muf ’

gaat om een gevoelige leeftijd’, aldus 

Wosten. Het project is eigenlijk bedoeld 

voor de groepen 4, 5 en 6. 

Voor die leerlingen is er een heel lespro-

gramma ontwikkeld om ze meer bewust 

te laten worden van het belang van 

frisse lucht. De ventilight verhuist dan 

Het is slecht gesteld met de luchtkwa-

liteit in klaslokalen, blijkt uit landelijk 

onderzoek. 

Op tachtig procent van de scholen is 

de  lucht zelfs ronduit slecht te noemen, 

vertelt Mireille Wosten van de provin-

cie. Kinderen worden er duf en sloom 

van, leerprestaties nemen af, leerlingen 

met astma hebben vaker een aanval, het 

ziekteverzuim ligt hoger. De provincie 

heeft 120.000 euro beschikbaar gesteld 

voor het project ‘Buitenlucht, kom je 

binnen spelen?'. 

Voor 160 scholen is er een apparaatje, 

ventilight genaamd, waarmee de lucht-

kwaliteit is te meten. Daarnaast is er 

een programma ontwikkeld over het 

belang van goede ventilatie. ‘Gezonde 

lucht voor kinderen is belangrijk. Het 

Het project

8 Paasloop Lichtenvoorde

8/9 Huifkartocht Ruurlo

8 Excursie Radio Kootwijk Barneveld

8 Jachthoornblazen Hoenderloo

8 Kinderfi etspuzzeltocht Hoenderloo

8 Paastrimloop Hattemerbroek

8 Wandelen met kaart en kompas Ede

9 Auto- en Motorspektakel Kootwijkerbroek

9 Lammetjestocht (fi ets) Bennekom

9 Jazz van 2 tot 6 Tiel

8/9 Paasfeest op de boerderij Laren

9 Frühshoppen smartlappenkoor Winterswijk

9 Paaseierenrally Gendringen

11 Workshop slak Heerde

13 Autopuzzelrit Hierden

13/14 Atelierroute Ermelo

14 39e Dressuurwedstrijd Ermelo

14 Gildebeurs nieuwsgierigen Ede

14 Natuuropschoonochtend Otterlo

14 Rommelmarkt Harderwijk

14 veluwe heuvelentocht Twello

14 Vogelexcursie Veenendaal

14 Workshop speksteen Wenum Wiesel

14 Eiberrun Eibergen

14 Lentemarkt Winterswijk

14/15 Concours Hippique Vorden

15 Boembats en Snotjanne Nijmegen

15 Jazzmiddag Doetinchem

15 Showmiddag NVVR Ermelo

15 Workshop fotografi e Ede

15 1e Drutenloop Druten

15 Singels- en Essentocht (fi ets) Neede

19 NBVP Vrouwen van nu Dinxperlo

20/22 Lentefeest popmuziek Kerk Avezaath

21 Rode Kruisbloesemtocht Geldermalsen 

21 Rockin’ Sixties Nijmegen

27 Regionale talkshow Neerijnen

28 46e Leeuwenmars Boven Leeuwen

Voor Paasvuren en andere Paasactiviteiten 

zie VVV-agenda.

4 Roos van Nijmegen (pop) Nijmegen

5 Watergraafsmeer wandeling Ermelo

5/9 50-jarig jubileum Ned.Caravan Club Borculo

6/7 Dressuurwedstrijd paarden Ermelo

7 22e Lentebloesem skeelertocht Heerde

7 Klaverjasmarathon Hierden

7 37e Paasveldloop Neede

7 Nordic Walking kennismaking Hoenderloo

7 Schwalbe lentetocht fi ets Nunspeet

7 Demonstratie scrapbooking Lochem

7 Fruitbomenverkoop Doesburg

7 Paasvissen Appeltern

7 Gregoriaanse Getijden: Metten en 

 Lauden Zutphen

7 Motorcross Lochem

7 Paaseieren schilderen Gelselaar

7/9 Paaspop Zieuwent

ook volgende week naar die klas. Scho-

len die mee willen doen, kunnen zich 

melden bij de GGD in hun gemeente. 

De provincie betaalt bijna de helft, de 

gemeente trekt er ook driehonderd euro 

voor uit en de school zelf draagt 

95 euro bij.

Werkbezoeken Clemens Cornielje, 

Commissaris van de Koningin

12 april Putten

10 mei Maasdriel 

31 mei Montferland

14 juni Zutphen

28 juni Arnhem

Woensdag 11 april 2007

Provinciale Staten

Tijd: 10.00 uur, plaats: Provinciehuis, Staten-

zaal

Er zijn in maart en april geen commissiever-

gaderingen gepland in verband met de Provin-

ciale Statenverkiezingen van maart. Zodra de 

nieuwe commissies zijn samengesteld plaat-

sen  we de vergaderdata weer.

Telefonische spreekuren gedeputeerden

René van Diessen

dinsdag 8.00 - 9.00 uur, (026) 359 90 35

Marijke van Haaren

maandag 9.00 – 10.00 uur, (026) 359 90 96

Theo Peters

woensdag 8.00 – 9.30 uur, (026) 359 90 98.

In gezonde lucht leren kinderen beter

Andere scholen die mee willen doen kunnen zich melden bij de GGD in hun gemeente
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Gerrie is drok in de tuin en de tied
vergetten. Ze maakt het zich veur
de meddagpot dit kear gemakke-
lijk. De diepvries. Een paar pekskes
greunte, een paar gehakt ballen en
een zak friet van de Aviko uut
Steenderen. In Gerrie d’r vrieskiste
is nog genog . Rap klaor en toch lek-
ker. Wat hebt vrouwleu toch een
ander leaven dan de veurige gene-
ratie. En wat maakt ze een hoop
verschillende produkten van b.v
aerdappels. De Aviko in Steenderen
is daor een veurbeeld van. Een van
de allergrootsten in zien soort. Dat
greuit moar deur. Wat zol Steende-
ren wezzen zonder de Aviko? Op
een km. afstand roek iej de lekkere
petatten. Ai neet tegen dat luchtjen
kunt gao dan neet in Steenderen
wonen.. Gert hef eur net veur gelea-
zen dat ze vanuut Steenderen no
naor China wilt. Neet met vacantie,
ja dat kan ok, maor umme er ne
nieuwe fabriek te bouwen. Ze hebt
efkes 15 miljoen biej mekare ge-
scharreld umme daor ne moderne
patatfabriek neer te zetten. Een ja-
or wieter en onzen petat kump uut
China? Of zollen de Chinezen zelf
lekker en goedkoop willen smikke-
len. Ze zult toch neet met schepe
vol hierop an kommen? Ja, wat

weet wiej d’r van. De wereld is zo
klein an het worden. De gebraoien
kippen uut Brazilie, Zuud Amerika.
De druuven uut Kaapstad, Zuud
Afrika, en straks de patat uut Chi-
na. Een container schip kan gewel-
dig vulle van die grote bakken op
mekaar stapelen en oaver de wereld
versleppen. Het vervoer immer
goedkoper. Hovulle jassen en bok-
sen die wie an ’t gat draagt komt al
uut China? Indertied toen Aviko
begon te greuien, earst in Humme-
lo en later in Steenderen, kregen er
een hoop kleine boern vast wark.
En in China hebt ze veur een 100
miljoen kleine boern, no en de
earst kommende jaorn, wark neu-
dig. De geschiedenis herhaalt zich.
Veurlopig zal dat met de concur-
rentie met onzen petat wel meeval-
len. Earpels verbouwen dat kunt ze
nargens better dan biej ons. Trou-
wens ok in Rusland leart ze de
boern, van hier uut, mensen uut de
praktijk, ho of ze better earpels
kunt verbouwen. Is daor de Aviko al
bezig met nieje fabrieken? In oost
europa smikkelt ze van olds graag
eardappels.. Ja wat dacht iej, dat is
een goedkoop etten. Met een flink
stuk worst van een varken in de lin-
kerhand dan kun iej een kolden

winter afwachten. De oldern onder
ons weet nog best, dat in vrogger
tied hier ok wel twee kear op ’n dag
earpels op taofel kwammen. De op-
brengsten in oost europa kunt nog
enorm omhoog. En ok het bewaarn
is stark te verbettern. Bevriezen in
de kolde winters en vulle ongedier-
te dat er van mee vret. Het kon wel
is wezzen dat ze in Steenderen nog
mear vertrouwen hebt in de Chine-
zen dan in de Russen als handels
partners.. Misschien is er binnen-
kort in ons Bronckhorst vraog naor
logeer adressen veur Chinezen . Die
hier komt warken in Steenderen.
As leerjongens . Umme het patat
maken, het vak te learn. Een veur-
deel is, dat wie in elk dorp al
biejnao Chinezen kent. De afhaal
winkels veur luie vrouwleu in ons
Bronckhorst al lange een begrip.
Het schient dat er al een dikke 50
miljoen Chinezen oaver de hele we-
reld warkt en leaft, buuten China.
Een groot deel ok buuten China ge-
boren.. Het is gelukkig gin moeilijk
soort mensen, iej heurt nooit dat ze
rare dinge doot, lastig of vervelend
bunt.. Warken dat wilt ze. En dat is
een eigenschap die wie in ons
Bronxckhorst kunt waardeern. 

De Baron van Bronckhorst

De tent was goed gevuld met zo’n 300
enthousiaste bezoekers. De gemiddel-
de leeftijd van bezoekers van deze
avond lag deze avond in elk geval bo-
ven de 35. Voor deze groep een leuke
avond met lekkere muziek. De groep
RL Express met in hun midden Alain
Casgoine, bij velen nog wel bekend,
beet het spits af om de tent eens goed
op te warmen voor de rest van de
avond. Nadat zijn hun bluesset ge-

speeld hadden werd het stokje overge-
geven aan Mono Phone, een duo met
o.a. songfestival winnares Merel van
Laake uit Vorden. Als afsluiter trad de
band Framed op, speciaal voor deze
avond weer bijeen gebracht voor een
reünie optreden. Het laatste optreden
dateert van zo’n vijf jaar geleden. Zij
vormden een passend sluitstuk van
deze avond. Met het organiseren van
deze Bluesnight heeft het Olde Lettink
weer eens laten zien dat zij van vele
markten thuis zijn.
Voor het publiek dat de hele avond
heeft genoten van deze muziek en de
gezellige en ontspannen sfeer abso-
luut een herhaling waard. Na afloop
spraken velen dan ook van een lekker
avondje uit.

Bluesnight Olde Lettink

Een lekker avondje uit

Afgelopen zaterdag was er de twee-
de editie van de Bluesnight bij de
Olde Lettink. Nadat vorig jaar de
avond compleet was uitverkocht
was er speciaal voor deze avond
een circustent opgezet naast de Ol-
de Lettink.

De nieuw te openen Plus, zal geëxploi-
teerd worden door de familie Eland.
Hans Eland is de huidige bedrijfsleider
van de vestiging aan de Raadhuis-
straat. Daarmee is Hengelo weer een

ondernemer rijker. De Plus super-
markt is een moderne efficiënte win-
kel met een uitgebreid assortiment te-
gen een voordelige prijs. De Plus zal
ook voorzien worden van een slagerij-
afdeling, een bakkerijafdeling en een
vleeswaren- kaasafdeling, allemaal
met bediening.
Zo u ziet een complete supermarkt
met alles erop en aan. Het hele Molen-
plein is dan weer up-to-date, klaar om
alle klanten te ontvangen uit Hengelo
en ver daarbuiten.

De nieuwe vestiging Plus supermarkt
is weer open op donderdag 19 april.
Om 9.00 uur is iedereen weer welkom
in de vernieuwde Plus.

Edah wordt Plus supermarkt

Op donderdag 5 april om 18.00 uur
sluit de Edah in Hengelo zijn deu-
ren. De winkel wordt omgebouwd
naar een Plus supermarkt. Nu het
Laurus concern uit elkaar valt,
houdt de naam Edah op te bestaan.
In heel Nederland zal de naam
Edah van de gevels verdwijnen. Na
jarenlange exploitatie door de fa-
milie Botterman, ging de super-
markt op 5 juli 1999 verder als fili-
aal Edah.

Nederland telt ongeveer 250.000 men-
sen met dementie. De belangrijkste en
meest bekende oorzaak is de Ziekte
van Alzheimer. Bij mensen met de-
mentie gaat het functioneren van de
hersenen langzaam maar zeker ach-
teruit. Zij worden in hun dagelijks le-
ven steeds afhankelijker van de hulp
van anderen. De middag wordt ver-
zorgd door St. Alzheimer Nederland,

afdeling Doetinchem. Aan de orde ko-
men ‘Het niet pluis gevoel’, over het
herkennen van de ziekte en de symp-
tomen. Ook wordt de video ‘Met mij is
niks mis’ vertoond. 
De mantelzorgsalon is een ontmoe-
tingsplek voor mantelzorgers van alle
leeftijden. Mensen die voor iemand
uit hun omgeving zorgen die chro-
nisch ziek, gehandicapt of hulpbehoe-
vend is. Ook familieleden, vrienden en
andere belangstellenden die graag
meer willen weten over dit onderwerp
zijn van harte welkom. 
De mantelzorgsalon is een initiatief
van de VIT Oost-Gelderland. Voor meer
informatie bel de VIT Oost-Gelderland
(0573) 43 84 00.

Informatiemiddag over de
Ziekte van Alzheimer

Op dinsdagmiddag 10 april wordt
in de Mantelzorgsalon Bronck-
horst, gevestigd in Partycentrum
Langeler te Hengelo, van 13.30 tot
16.00 uur een informatiemiddag
over de Ziekte van Alzheimer ge-
houden.

De mogelijkheid bestaat om zich in te
schrijven voor de dames klasse, de he-
ren klasse, de gemengde klasse en de

vrije klasse. Het inschrijfgeld is inclu-
sief een kopje koffie. Het toernooi
start deze zondag om 13.00 uur vanaf
de kapel in de Wildenborch. De teams
kunnen zich tot en met zaterdag 14
april aanmelden via telefoon 06-
27083493.

Klootschieten Wildenborch

Zondag 15 april wordt in het buurt-
schap Wildenborch het jaarlijkse
klootschiettoernooi gehouden.

Op deze avond kan men vanzelfspre-
kend ook over de andere onderwerpen
van de commissie- en raadsvergaderin-
gen vragen stellen of standpunten la-

ten horen. Zie ook de actuele agenda
in het Contact op de gemeentelijke pa-
gina of kijk bij www.bronckhorst.nl
voor de onderwerpen. De VVD afde-
ling Bronckhorst is initiatiefnemer
van deze avond en zorgt dat er koffie
klaar staat. De toegang staat voor ie-
dereen open, dus niet alleen voor le-
den. Aanmelding vooraf is niet nodig,
u kunt gewoon binnen komen lopen. 

HEEFT U EEN MENING HIER-
OVER? 
Kom dan dinsdag 10 april a.s. om
20.00 uur bij Café Langeler. Voor meer
informatie kunt u terecht bij de secre-
taris: S. Roorda, tel. (0575) 45 17 26.

Antennemasten, welstand en
woningbouw in de gemeente
Op de openbare bijeenkomst van
dinsdag 10 april a.s. bij café Lange-
ler worden deze onderwerpen aan
u voorgelegd door de VVD. Deze
partij is namelijk benieuwd naar
uw standpunt als inwoner van
Bronckhorst. Ook met uw vragen
over deze onderwerpen of als u wilt
weten hoe en wanneer erover be-
slist wordt kunt u op deze avond
bij de VVD terecht. Neem gerust ie-
mand uit uw kennissenkring mee.

Er waren diverse demonstraties en ie-
dereen kon gratis meedoen aan de
workshops, ook als je geen lid was.
Veel deelname was er onder meer bij

Body Vive, de nieuwe groepsles van
Les Mills. Er waren informatiestands
aanwezig van yoga, kinderen met
overgewicht en gezondheidsproble-

men en sporten. Verder werd informa-
tie gegeven door Medicare: Het cen-
trum voor proactieve zorg en medi-
sche training onder begeleiding van
fysiotherapeuten. De gehele dag kon-
den bezoekers terecht voor alle infor-
matie en een rondleiding.

Veel belangstelling Open Dag 
sportcentrum AeroFitt

Zondag 1 april was er een Open Dag bij sportcentrum AeroFitt. De hele
dag was er van alles te doen bij AeroFitt in Hengelo.

Er was veel animo voor Body Vive, het allernieuwste groepslesprogramma van Les Mills.
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Je weer goed voelen!

Praktijk voor 
psychosociale counseling

Marga Jansen
Beatrixlaan 20, Vorden
0575-441569

www.praktijk-margajansen.nl

CURSUS KIND/HOND
Leer leuke oefeningen, 
doe spelletjes en 
behendigheidsoefeningen.

Voor baasjes v.a. 8 jaar.
Woe. van 16.00 tot 16.45 uur

Karin Wentink, hondenopvoeding
Tel. (0314) 62 51 83 

(06) 25 10 33 12

Spalstraat 3 • Hengelo (G)

Zaterdag 
7 april

D.J. Tim

Signum is een compacte,

slagvaardige organisatie,

gespecialiseerd in systemen

voor telecommunicatie en 

IT-diensten. Ons servicepakket

omvat verkoop, installering,

projectcoördinatie, systeem-

beheer, onderhoud en

storingsdienst. Kortom: een

zorg minder voor u. De aanpak

van Signum is een kwestie van

maatwerk. Maar dan wel maat-

werk "op de groei". Signum

begint met het analyseren van

de bestaande situatie. Welke

voorzieningen zijn er, hoe

functioneren ze, wat kan beter.

Vervolgens brengen we uw

eisen en wensen in kaart. Niet

alleen van nu, maar ook van de

komende jaren. Op basis van

onze bevindingen doen we u

een op maat gesneden voorstel,

inclusief prijsopgave. Is het

voorstel naar uw zin, dan

zorgen we voor een feilloze

uitvoering. 

Telecommunicatie 
monteur/programmeur (M/V) 

Taken en verantwoordelijkheden:

- uitvoering van montage werkzaamheden

zowel bekabeling als hardware. 

- programmeren van telefoonsystemen met

software. 

- instructie aan de gebruikers. 

- rapportage werkzaamheden. 

- advisering en oplossing storingen. 

Functie-eisen:

- technische opleiding op MTS-E niveau. 

- ervaring is een pré. 

- kennis van Alcatel en/of Siemens centrales

geniet de voorkeur. 

- een enthousiaste uitstraling en accurate

instelling. 

- zowel zelfstandig als in teamverband 

kunnen werken. 

- goede contactuele eigenschappen. 

Wij bieden:

- een afwisselende baan in een team met 

grote zelfstandigheid. 

- een functie waarbij zowel de medewerkers

als het bedrijf ontplooiingskansen krijgt. 

- een team met jonge enthousiaste collega’s

binnen een succesvol, solide bedrijf. 

- gelegenheid om kennis en ervaring in nieuwe

technieken op te doen en uit te breiden. 

- een prima salaris en goede secundaire

arbeidsvoorwaarden. 

Aanvang: Zo spoedig mogelijk. 

Contactpersoon voor deze functie is:

Dhr. M. Groot Hulze, tel: 0575-518612.

Uw sollicitatie kunt u richten aan:

Mw. S. van der Maten, SvdMaten@signumbv.nl

Postadres: Hanzeweg 6, 7202 CG Zutphen

Voor de versterking van onze Technische buitendienst zijn wij op zoek naar 

Signum bv maakt onderdeel uit 

van de Torenstad Telecom Groep. 

De Torenstad Telecom Groep is 

een organisatie bestaande uit een 

6-tal bedrijven. Met de oprichting

is de expertise van deze bedrijven

gebundeld tot een krachtige

organisatie. Torenstad Telecom

Groep is een van de drie pijlers van

de Torenstad Groep waar binnen

circa 250 medewerkers actief zijn 

op het gebied van telecom, 

vastgoed beheer en ontwikkeling 

en zakelijk dienstverlening. 

Postbus 21, 7200 AA Zutphen, www.signum.nl

Signum is een compacte,

slagvaardige organisatie,

gespecialiseerd in systemen

voor telecommunicatie en 

IT-diensten. Ons servicepakket

omvat verkoop, installering,

projectcoördinatie, systeem-

beheer, onderhoud en

storingsdienst. Kortom: een

zorg minder voor u. De aanpak

van Signum is een kwestie van

maatwerk. Maar dan wel maat-

werk "op de groei". Signum

begint met het analyseren van

de bestaande situatie. Welke

voorzieningen zijn er, hoe

functioneren ze, wat kan beter.

Vervolgens brengen we uw

eisen en wensen in kaart. Niet

alleen van nu, maar ook van de

komende jaren. Op basis van

onze bevindingen doen we u

een op maat gesneden voorstel,

inclusief prijsopgave. Is het

voorstel naar uw zin, dan

zorgen we voor een feilloze

uitvoering. 

Commercieel medewerker
binnendienst (M/V) 

Taken en verantwoordelijkheden:

- maken van offertes

- klantencontact

- orderverwerking

- info geven aan klanten

- klachtenafhandeling

- correspondentie

- ondersteuning van de buitendienst

- acquisitie

Functie-eisen:

- commerciële achtergrond

- pro-actief

- MBO werk- en denkniveau

Wij bieden:

- een afwisselende baan in een team met 

grote zelfstandigheid. 

- een functie waarbij zowel de medewerkers

als het bedrijf ontplooiingskansen krijgt. 

- een team met jonge enthousiaste collega’s

binnen een succesvol, solide bedrijf. 

- gelegenheid om kennis en ervaring in nieuwe

technieken op te doen en uit te breiden. 

- een prima salaris en goede secundaire

arbeidsvoorwaarden. 

Aanvang:

Zo spoedig mogelijk. 

Contactpersoon voor deze functie is:

Mw. B. Veenstra, tel: 0575-518612

Uw sollicitatie kunt u richten aan:

Mw. S. van der Maten, SvdMaten@signumbv.nl

Postadres: Hanzeweg 6, 7202 CG Zutphen

Voor de versterking van ons accountteam zijn wij op zoek naar 

Signum bv maakt onderdeel uit 

van de Torenstad Telecom Groep. 

De Torenstad Telecom Groep is 

een organisatie bestaande uit een 

6-tal bedrijven. Met de oprichting

is de expertise van deze bedrijven

gebundeld tot een krachtige

organisatie. Torenstad Telecom

Groep is een van de drie pijlers van

de Torenstad Groep waar binnen

circa 250 medewerkers actief zijn 

op het gebied van telecom, 

vastgoed beheer en ontwikkeling 

en zakelijk dienstverlening. 

Postbus 21, 7200 AA Zutphen, www.signum.nl

Zomertijd, ook bij “DAVID”
Nu vanaf 09.00 tot 19.00 uur geopend, van maandag t/m vrijdag.

Na uw werk kunt u tot 19.00 uur bij ons wassen.
Zaterdag blijft van 08.00 uur t/m 17.00 uur. (Dit wordt toch meestal wel 18.00 uur).

Wij wassen altijd!! OOK DE HOOGSTE BUSSEN TOT 2.60 METER!!

U bent 10 uur per dag welkom bij: Autowascentrum “David”, Dienstenweg 25, Vorden  

Wij wassen met “Christ” SENSOTEX - TEXTIEL!! SCHONER BESTAAT NIET!!

Ook op 2e Paasdag geopend
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Een musical met energieke en spre-
kende dansen. Zo danste een meisje
op het moment dat Judas zelfmoord
pleegt na zijn verraad aan Jezus als 'de
dood' achter hem. Met een masker
voor haar ogen en een los zwart laken
om haar lichaam heen. Als Judas sterft
verdwijnt hij onder het laken. 

Dit was niet alleen een voorbeeld van
een dans die deze musical zo 'eigen'
maakte. Er werden ook erg weinig de-
corstukken en rekwisieten gebruikt
voor een musical van twee uur. Enkele
blokken waren het hoofddecor. Zij
werden voor van alles gebruikt. Van
bergen tot gewone stoelen. Op de ach-
tergrond hing een zwart laken achter
een stellage met in het midden een
spiegeltjesbol. Op momenten met wei-
nig licht zorgde de vlakjes van de bol
voor extra sfeer.

Als Judas in de hierboven beschreven
scène zelfmoord pleegt, hangt er on-
der de spiegeltjesbol een strop. Dit ene
attribuut samen met de 'dansende
dood' en de zang laat een intense in-

druk achter. Soms zegt minder veel
meer. Hier is dat zeker het geval.  

De musical was ook erg overtuigend,
omdat de Engelstalige liedjes zo ont-
zettend inlevend en knap werden ge-
zongen. De woorden werden kracht
bijgezet door bijvoorbeeld een hand-
gebaar, een wenkbrauw die fronsend
samen werd geknepen, een sombere
blik of juist een stralende lach. In som-
mige liedjes zoals bijvoorbeeld I dont
know how to  love him door Maria
Magdalena zaten veel hoge noten.
Toch werd ook deze moeilijke hoge no-
ten met bezieling gezongen. 
Tussen de dansen en liedjes door ver-
telde een man het verhaal achter de
gebeurtenissen. De intocht in Jeruza-
lem, de tempelreiniging, het verraad
van Judas, het laatste avondmaal, de
berechting door Pilatus en de kruisi-
ging. Deze stem was erg verhelderend
voor de mensen die het verhaal van de
laatste weken van Jezus niet (zo goed
meer) kenden.   
Maar niet alleen die bezieling waar-
mee de liedjes werden gezongen, zorg-

de ervoor dat het publiek betrokken
raakte bij het verhaal. Het publiek
maakte een beetje déél uit van het ver-
haal. Zo gingen de dansers en acteurs
regelmatig via het hoofdpad van de
kerk het podium op en af. Een ander
voorbeeld: op het moment dat Pilatus
vindt dat Jezus eigenlijk niets mis-
daan heeft, kijkt ze vragend naar en-
kele meisjes op de eerste rij. Beide ar-
men in een V geopend met een blik in
haar ogen van: 'Acht die arme man.
Wat moet ik toch doen?'. 

Een mensengroot houten kruis waar
lichtjes in zaten symboliseerde de
kruisiging. Licht-, geluideffecten en de
stem van Jezus die 'It is finished father'
riep, maakten deze gebeurtenis nog
indrukwekkender. De schreeuwen en
angstkreten van Jezus galmden door
de kerk.  

Langzaam ging het licht van het kruis
uit. Ongeveer een minuut stilte volg-
de. Het publiek zat in gedachten ver-
zonken. Toen het licht weer aanging
zwelde het applaus aan. Eindelijk kon
het publiek haar waardering uit spre-
ken. Voor de musical begon, was er na-
melijk verzocht tussen de liedjes door
niet te applaudisseren. De opvoering
eindigde met een staande ovatie.

Indrukwekkende uitvoering van laatste
weken van Jezus in Drempt

Een indrukwekkende show wist het jongerenkoor Vleuten zaterdagavond
31 maart neer te zetten in de Willibrorduskerk te Achter-Drempt. De mu-
sical Jesus Christ Superstar over de laatste weken uit het leven van Jezus
werd er opgevoerd. Wat het jongerenkoor van te voren beloofde, werd ook
waar gemaakt. Het was een indringende, maar toch integere uitvoering.

Junior Rens te Stroet had afgelopen
weekend een druk wedstrijdprogram-
ma. Op zaterdag werd in en rondom
Genemuiden de Omloop van Noord-
west Overijssel verreden. Dit is een
klassieker over 130 kilometer. Door de
harde oosten wind werd het een zwa-
re koers. Na een uur koers viel het pe-
leton uitelkaar en ontstond een kop-
groep van 20 man, waaronder Rens te
Stroet. Later sloten er nog 15 renners
aan. In het laatste uur brak de groep
weer in tweeen. Rens zat in de tweede

groep en werd uiteindelijk 23e. Van de
150 gestarte renners behaalde er maar
32 de eindstreep. 
Op zondag reed Rens te Stroet een om-
loop over 70 km. in het duitse Uedem.
Na half koers reed Rens samen met
een andere renner. Laten sloten nog 4
renners aan. Rens gokte op de sprint,
maar in de laatste ronde sprong er als-
nog een renner weg uit de kopgroep.
Deze werd niet meer achterhaald.
Rens sprinte naar een zeer verdienste-
lijke derde plek.

Op zondag 1 april werd er in Eibergen
een wedstrijd verreden voor de Vetera-
nencompetitie Noord en oost Neder-
land. Dit is een competitie over 10
wedstrijden in Noord en Oost Neder-
land. Voor de RTV Vierakker Wich-
mond reed Jan Pieterse mee in de 60-
plus categorie. Het werd een levendige
koers met diverse uitlooppogingen. Er
ontstond een kopgroep van twee man
met daarachter nog een achtervolgen-
de groep van 9 personen. Deze bleven
tot het eind van de wedstrijd weg. Jan
Pieterse won de sprint van het peleton
en behaalde een 12e plek.

Frank Schotman wint eerste
wedstrijd Holland MTB Cup
Op zondag 1 april werd in Rozen-
daal (bij Arnhem) de eerste wed-
strijd van de Holland MTB cup ver-
reden. Deze cup bestaat uit een
drietal wedstrijden rond Arnhem.
Deze wedstrijden worden geken-
merkt door mooie zware parcour-
sen met veel klimwerk. In de wed-
strijd over 150 minuten reed RTV-er
Frank Schotman, rijdend voor het
Merida mtb team naar zijn eerste
overwinning dit jaar. Good old Jan
Weevers uit Hengelo (gld) reed hier
naar een zeer verdienstelijke 11e
plek.

Themapoli's zijn opgezet om in één
sessie zowel de diagnose te stellen als
de ingreep te verrichten. Vooral op het
gebied van gynaecologie zeer doeltref-
fend en snel, want er zijn weinig speci-
alismen waarbinnen het aantal klach-
ten zo divers is. De Doetinchemse the-
mapoli is speciaal gericht op proble-
men rond de menstruatie, c.q. abnor-
maal vaginaal bloedverlies of bloed-
verlies na de overgang. Bij 20% van de
vrouwen die de polikliniek gynaecolo-
gie normaliter bezoekt speelt deze
problematiek een rol. Aan de hand
van een uitvoerige anamnese en on-
derzoek wordt de diagnose gesteld en
kan tijdens hetzelfde bezoek de be-
handeling worden verricht. 

Men kan zich zelf aanmelden bij de

balie van de privé-kliniek, op eigenini-
tiatief, via de huisarts of andere gynae-
coloog. Uitvoerend specialist is gynae-
coloog dr. Antoine van Vijfeijken, te-
vens werkzaam in het Elkerliek Zie-
kenhuis in Helmond, vertelt over de
werkwijze. ''Dankzij de moderne tech-
niek van de Echoapparatuur die stoelt
op het principe van ultrageluid, is het
vooronderzoek pijnloos. Vervolgens
wordt met behulp van een hysteros-
coop, een kijkbuis die vaginaal wordt
ingebracht, endoscopisch bekeken
wat er aan de hand is. De vrouw kan
zelf meekijken op de monitor en krijgt
duidelijke uitleg over het probleem.
Hierna kan doorgaans op de poli met-
een een behandeling uitgevoerd wor-
den. Hooguit kan het verwijderen van
het probleem zelf, vaak een poliep of
een myoom, licht gevoelig zijn. 

In sommige gevallen dient een uitge-
breidere behandeling plaats te vin-
den, in Dagbehandeling met een rug-
geprik. Dat wordt tijdens het poli-on-
derzoek vastgesteld en dan wordt daar
een vervolgafspraak voor gemaakt. In
ieder geval kan de betrokken patiënt

ook dan na afloop dezelfde dag weer
naar huis." 

ALGEMENE SPREEKUREN
De polikliniek heeft zich goed voorbe-
reid. Naast de problematiek van ab-
normaal vaginaal bloedverlies kun-
nen ook vragen en problemen betref-
fende  verzakkingsklachten, abnorma-
le afscheiding, buikpijnklachten aan
de orde komen. De spreekuren en de
behandelingen op de themapoli voor
menstruatiestoornissen worden door
de zorgverzekeraars vergoed. Het is te-
vens mogelijk om op eigen initiatief
tijdens de zwangerschap een echo te
laten maken. Dat valt dan echter niet
onder de vergoede zorg. De Hooghe
Birck Kliniek houdt zaterdag 14 april
van 11-16 uur een Info Dag. Dan is
naast de menstruatiepolikliniek ook
informatie te verkrijgen over de ande-
re vergoede en niet vergoede medi-
sche en cosmetische zorg die deze kli-
niek biedt. 
Dr. Antoine van Vijfeijken houdt
spreekuur in de menstruatiepoli van
de Hooghe Birck Kliniek. Info: (0314)
34 35 25.

Oplossing voor Menstruatie-problemen in
Hooghe Birck Kliniek te Doetinchem
De Doetinchemse Hooghe Birck
Kliniek aan de Kruisbergseweg 5,
breidt per april de vergoede zorg
uit met een polikliniek op het ge-
bied van menstruatiestoornissen.
Daarmee haakt deze particuliere
zorgverlener als eerste in de regio
in op het fenomeen themapoli.

DE WERKING
Collageen dat beschadigd is door bij-
voorbeeld zon, roken of veroudering
wordt vervangen door nieuwe, gezon-
de vezels. De laser zendt een fel, maar
voor de huid ongevaarlijk geel licht
uit dat  de aanmaak van collageen sti-
muleert. Doordat het laserlicht in de
bloedvaten groeistoffen vrijmaakt,
wordt de huid gestimuleerd om
nieuw, lichaamseigen collageen aan te
maken en een gezond, elastisch net-
werk te vormen. Omdat dit proces nog
lange tijd blijft doorgaan, kunt u lan-
ger genieten van het resultaat: fijne
lijntjes en rimpeltjes zie je ongeveer
een jaar niet meer!  Meestal zijn de
eerste resultaten al na de eerste behan-
deling zichtbaar. De behandelingen
vinden om de 2 weken plaats en, af-
hankelijk van de conditie van de huid,
worden in kuurverband 3-5 behande-
lingen gegeven. Omdat het laserlicht
pas actief wordt in de diepere lagen
van de huid blijft deze onbeschadigd.

VEILIGHEID
Veel mensen schrikken van het woord
'laser'. Dat is begrijpelijk, maar niet
nodig: In september 2000 is de Nlite-V-
laser door de FDA (Amerikaanse in-
spectie voor voeding en geneesmidde-
len) goedgekeurd voor het gebruik ten
behoeve van rimpelvermindering. 

De Nlite-V heeft inmiddels veel erken-
ning gekregen. Wetenschappelijke stu-
dies hebben aangetoond dat één Nlite-
V-behandeling de collageenproductie
gemiddeld met 84% doet toenemen
en een rimpelvermindering van 60%
bewerkstelligt. Deze veelbelovende re-
sultaten zijn aangetoond in een recent
onderzoek dat plaats heeft gevonden
in Amerika. In 2003 werd in het gezag-
hebbende medische tijdschrift "The
Lancet" een zeer positief artikel gepu-
bliceerd over de werking van de NLite-
V op acné. 

DE NLITE-V-LASERBEHANDE-
LING:
Natuurlijk wilt u eerst precies weten

waaraan u toe bent. Daarom wordt tij-
dens het intakegesprek duidelijk uit-
leg gegeven over de NLite-V-behande-
ling door één van de deskundige speci-
alisten. Ook wordt besproken welk ge-
bied u wilt laten behandelen, b.v. ge-
laat, hals, decolleté of  handen. Hierna
worden foto's genomen van het te be-
handelen gebied, die discreet in het
klantendossier bewaard worden, om
de resultaten goed te kunnen beoorde-
len. 
Dan kan de behandeling beginnen.
Eerst wordt de huid voorbehandeld
d.m.v. microdermabrasie, waarbij do-
de huidcellen d.m.v. een "zandstra-
ling" met kristallen worden verwij-
derd. Dit is niet gevoelig. De aanmaak
van nieuwe huidcellen en een goede
doorbloeding van de huid worden
hierdoor bevorderd. Deze voorbehan-
deling is bij de prijs inbegrepen.

Omdat het gele laserlicht schadelijk
kan zijn voor de ogen, krijgt de klant
een speciale bril op. Dan wordt er be-
gonnen met de laserbehandeling. De-
ze wordt niet als pijnlijk ervaren,
maar voelt wel warm aan. De totale
duur van de behandeling van het ge-
laat met hals ligt tussen de 45 en 60
minuten. En daarna kunt u gewoon
uw dagelijkse werkzaamheden vervol-
gen, want deze laser geeft geen huid-
beschadigingen. 

WAT MAG U VAN DE NLITE-V-
BEHANDELING VERWACHTEN?

• Uitstekende resultaten: een duide-
lijk strakkere huid en minder diepe
rimpels; 

• Collageenproductie neemt gemid-
deld met 84% toe. Rimpels nemen
met circa 60% af. 

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

uitvoerbaar.
• De huid wordt niet beschadigd, dus

U kunt meteen weer deelnemen aan
het sociale leven. 

• Uitstekende  prijs-kwaliteit-verhou-
ding.

De NLite/V wordt ook heel succesvol
ingezet bij de bestrijding van acne, de
behandeling van littekens, de verfraai-
ing van acne-littekens en de behande-
ling van gesprongen adertjes en rood-
heid. 

Voor meer informatie: zie advertentie
Cosmetisch Instituut Francine - Lich-
tenvoorde elders in dit blad.

De NLite-V-laser: 
een strakkere huid met min-
der rimpels
Veilige en huidvriendelijke laser pakt huidproblemen aan

Als U niet helemaal tevreden bent
met uw uiterlijk en dit wilt verbete-
ren, is de huidvriendelijke NLite-V-
laser dé oplossing. Met de Nlite-V
laser kunnen rimpels snel, vrijwel
pijnloos en zonder huidbeschadi-
gingen behandeld worden. Daar-
door kunt u uw werkzaamheden
meteen na de behandeling weer
hervatten.
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www.contact.nl

Nu ook op internet!

Dus kijk snel op

WEEKBLAD

Openingstijden:   ma 13.00-17.30   di t/m vrij 8.00-17.30

                 vrijdag koopavond    Za 8.00-16.00

                Winterswijk is op zaterdag gesloten

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

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

                                                       www.heegt.nl

Eindelijk één adres !

Voor badkamers en tegels tot en met volledige

wellnessruimte. Modern of klassiek,van tegelvloer

tot plafond en verwarming,airconditioning en elektra.

Eén adres voor alles wat wonen nog comfortabeler

maakt,nu bij u in de buurt.

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

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

www.sanitiem.nl

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

 Wij zijn actief als totaalinstallateur
        in de gehele Achterhoek

Sanitiem nu ook in hengeloSanitiem nu ook in hengelo

Onze opdrachtgever is een modern, no-nonsense staalconstructiebedrijf in de Achterhoek, 
met als specialiteit aparte staalconstructies rond of gebogen, galerij- en balkonhekken, 

trappen,trapleuningen en kantoormeubilair.
Met een hecht team weet men in dit familiebedrijf een kwalitatief hoogwaardig product 

te leveren, dat wordt toegepast in zowel de woning- als de zakelijke-/utiliteitsbouw.
Kortom: vakwerk, flexibiliteit, expertise en kwaliteit zijn de kenmerken van dit 

staalconstructiebedrijf.

Luteijn Personeelsdiensten komt namens haar relatie graag in contact met een: 

Hoofd bedrijfsbureau m/v

Het Hoofd Bedrijfsbureau stemt de verschillende interne processen (calculatie, administratieve 
en financiële afhandeling en planning) optimaal op elkaar af zodat deze processen 

gestructureerd en efficiënt verlopen.

Resultaatgebieden:
• Geven van leiding aan de interne afdelingen (5 personen: calculator, tekenaar, 

financieel/administratief medewerkers en chef werkplaats);
• Optimaliseren van de interne processen calculeren, inkopen en financiële administratie 

en onderlinge afstemming tussen afdelingen en medewerkers;
• Samen met het team zorgdragen voor correcte en zorgvuldige productieplanningen, 

optimale voorraadhoogtes en een maximale leverbetrouwbaarheid;
• Productieprocessen verder inzichtelijk en meetbaar maken (voor o.a. een betere 

kostprijscalculatie) door analyse van goederenstromen, dagproductiestaten, 
het berekenen van productienormen en het uitvoeren van rendementscontroles;

• Zorgdragen voor heldere managementinformatie omtrent ken- en stuurgetallen;
• Inbrengen van voorstellen ter verbetering van processen en procedures als actief 

MT-lid;
• Tijdige en juiste communicatie en afstemming met de directeur, 

productie, productievoorbereiding, administratie en leveranciers; 
• Het bewaken van en rapporteren over het budget.

Voor overige informatie van de functie zie www.luteijn.nl  Luteijn Personeelsdiensten  
Arnhem - Eindhoven

HARMSEN
Zelhemseweg 21, 7255 PS Hengelo, Tel.: 0575 - 46 40 00
www.harmsenvakschilders.nl
Maar liefst 500m2 combinatiegemak in verf en behang, gordijnstoffen, vloerbedekking en raamdecoratie

ZATERDAG 14 APRIL
(VAN 8.30 UUR TOT 16.00 UUR)

OPEN DAG
BUITENSCHILDERWERK

I.S.M SIGMA, SIKKENS, HERFST EN HELDER

Weeversdrukkerij

Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden

Postbus 22, 7250 AA Vorden

Tel. (0575) 55 10 10

Internet: www.weevers.nl

Wie Wil bij Weevers Werken?

Wij zijn op korte termijn op zoek naar een fulltime

leerling

afwerking/stansenm/v

Ben je op zoek naar een afwisselende technische baan en

bovendien leergierig, dan is dit de kans. Binnen onze

organisatie is er ruimte voor een leerling die naast het

volgen van een praktijkopleiding, dit ook direct ten uitvoer

wil brengen.

De persoon die binnen ons profiel past is enthousiast over het

grafische vak, heeft goede technische vaardigheden en voelt

zich thuis in een dynamisch bedrijf waar de Achterhoekse

sfeer behouden is gebleven.

Wekt deze advertentie jouw interesse? Stuur ons de

sollicitatie en CV t.a.v. de heer L.J.H.M. Derksen.

Wij zijn voor de sollicitatie ook bereikbaar via 

e-mail: vacatures@weevers.nl

Drukkerij Weevers b.v. is een middelgroot grafisch bedrijf, ISO 9001,

FSC en milieu gecertificeerd. Naast deze hoofdvestiging in Vorden

hebben wij een ontwerpstudio in Zutphen, een kleinere drukkerij in

Lichtenvoorde met een filiaal in Groenlo, een IT-bedrijf in Vorden en

twee verkoopkantoren in Ruurlo en Zelhem. 

Naast het ontwerpen en vervaardigen van drukwerk in de ruimste zin

van het woord is Drukkerij Weevers ook uitgever van verschillende

weekbladen.

Gedeputeerde Staten van Gelderland hebben bij hun

besluit van 3 april 2007, nummer 2006-022424 aan de

heer G.M. van Kampen vergunning verleend voor het

bouwplan aan de Schoolstraat 2 en 4 te Vorden,

gemeente Bronckhorst.

De vergunning heeft betrekking op het bouwen van een

dubbele woning, gelegen in de molenbiotoop van

windkorenmolen “De Hoop” te Vorden, gemeente

Bronckhorst.

De vergunning en bijbehorende stukken liggen vanaf 

de datum van bekendmaking gedurende zes weken ter

inzage in de Centrale Bibliotheek van het Huis der

Provincie, Markt 11 te Arnhem, op werkdagen van 

9.00 uur tot 12.00 uur en van 14.00 uur tot 16.00 uur.

Desgevraagd kan binnen deze periode kosteloze

mondeling toelichting worden verkregen bij de

onderafdeling Cultuurhistorie van de provincie

Gelderland, tel. (026) 359 93 04. 

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden tot zes

weken na datum van bekendmaking bezwaar maken. 

Het bezwaarschrift dient te worden gezonden aan

Gedeputeerde Staten, secretariaat Commissie bezwaar-

en beroepschriften, t.a.v. mevrouw C.J.M. Kummeling,

Postbus 9090, 6800 GX Arnhem. Op envelop en brief

duidelijk "bezwaarschrift" vermelden.

Arnhem, 3 april 2007 - 

nr. 2006-022424

Gelderse Molenverordening en Algemene wet

bestuursrecht Vorden

BEKENDMAKING

p ro v i n c i e
GELDERLAND

Gedeputeerde Staten van Gelderland
C.G.A. Cornielje - Commissaris van de Koningin
H.M.D. Brouwer - secretaris
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De Molenkolk
• Exclusief sierhekwerk

• Inrijpoorten

• Automatische poorten

• Bestaande poorten aanpassen 
(o.a. elektrische bediening)

• Restauratie hekwerk

• Maatwerk

Gerrit Jolink
Molenkolkweg 39, 7221 AH Steenderen
Tel. (0575) 45 16 84 / (06) 30 20 19 06

demolenkolk@planet.nl

Uw tuin is
een vakman waard

Wij helpen U verder met:
• Goed doordachte ontwerpen
• De aanleg en het onderhoud
• Voor particulier en zakelijk groen

Al meer dan 25 jaar
Uw Partner in het Groen

Kervelseweg 23, Hengelo (Gld.), tel. (0575) 46 26 19
Bereikbaar vanaf rotonde Banninkstraat (garage Wassink)

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

PPAASAKTIEAASAKTIE
vvan zateran zaterdadag 7 april t/m zaterg 7 april t/m zaterdadag 14 aprilg 14 april

N18

N18

Den Sliem

Den Sliem

Vredenseweg

Lichtenvoorde
Doetinchem Twente-route

Eibergen
Enschede

B&R
Veld

STURKO

Eibergseweg

Betting & Ressing
Tegels-Natuursteen

Den Sliem 85 - GROENLO - Tel. 0544 - 466811

verkoop@bettingressing.nl - www.bettingressing.nl

Goedkoper kunt u nergens kopen,

zelfs niet over de grens.

Voorraad: ±40.000 m
2

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

15% KORTING
op het gehele

VOORRAAD ASSORTIMENT *
(* met uitzondering van lopende acties/aanbiedingen)

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

AANBIEDING zolang de voorraad strekt.

Hedera (klimop) 150 cm + voor € 7,00
Beuken 60 tot 80 cm     voor € 0,50

Boekbinderij T. van der Linden

Voor het inbinden van:

• Tijdschriften
• Jaarverslagen
• Vakbladen
• Div. Grafische afwerking

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

Oranje / Bevrijdingskrant 2007
In week 17 verschijnt in de Gemeente Bronckhorst de Oranje/Bevrijdings-

krant 2007 van Weekblad Contact. In de krant besteden we aandacht aan

de festiviteiten rond Koninginnedag en de Bevrijdingsfeesten.

Berichten, Oranjefeestprogramma’s, Bevrijdingsfeesten, advertenties, etc.

dienen voor woensdag 11 april binnen te zijn.

De Redaktie van Weekblad Contact.

Reeds 52 jaar uw officiële Fiat dealer

Bella Italia bij ons
in de showroom
Fiat Grande Punto Demo
06-2006 1.4 8V Dynamic 4000 km € 14.800,-

Fiat Cinquecento ie
1999 zwart € 3.900,-

• Schade, Expertise en Reparatie

• APK keuring

• Verkoop nieuwe Fiatmodellen

• Autoverhuur

• Wisselende voorraad occasions

AUTOBEDRIJF TEGER B.V.
Stationsstraat 18 - Postbus 46 - 7260 AA Ruurlo
telefoon 0573 - 451426 - telefax 0573 - 453476
www.fiatteger.nl - info@fiatteger.nl

2e Paasdag OPEN



PER STUK 

1.00 
1.75

1.99
2.65

6.49
12.98

Bijvoorbeeld 
effect powder + lipgloss 

PER 
100 GRAM

0.35
0.55

1.79
1.99

2 STUKS

2.00 
3.58

PER STUK

1.00 
2.49

Bijvoorbeeld 
Styling Gel L2 

150 ml 

PER STUK 

1.25
2.59

Bijvoorbeeld 
Nivea deospray 

Dry 150 ml 

3 PAKKEN

19.98 
29.97

2 STUKS NU PER STUK 1.00 
NU PER STUK 1.00 

NU PER STUK 1.25 1 + 1 GRATIS

Haasje repje, 
want op = op.
Als een paashaas naar Kruidvat 
op de Kerkstraat 11a in Vorden!
Om niet alleen paaseieren, paasservetten en 

paasversiering in uw mandje te stoppen, maar 
natuurlijk ook een paar van onze speciale 
paasaanbiedingen. Wees er wel snel bij, 

want anders bent u het haasje. De voorraad is 
namelijk beperkt. Voordelige paasdagen!

Steeds verrassend. Altijd voordelig!

SCHWARZKOPF SHAMPOO 
2 x 300 ml
Keuze uit het hele assortiment. 

JUNIOR POWER STYLING 
Keuze uit het hele assortiment. 

JUNIOR HAARSPRAY 
Keuze uit het hele assortiment. 

GOSH DECORATIEVE COSMETICA 
Keuze uit gehele assortiment. Alle combinaties mogelijk.

PAMPERS LUIERS 
Keuze uit alle varianten.

KRUIDVAT VLOEIBAAR 
WASMIDDEL 

1500 ml
Keuze uit Ultra of Color. 

KRUIDVAT 
TOILETPAPIER 3-LAAGS
8 ROLLEN

ZELFSCHEPSNOEP
Kom nu kilo’s snoep 
scheppen!  

NIVEA 
DEODORANT
Keuze uit het hele assortiment.  

Let op: deze aanbiedingen zijn alleen geldig in het filiaal Kerkstraat en lopen van woensdag 4 april tot en met zaterdag 7 april 2007.


