Dinsdag 10 april 2007
41e jaargang no. 5

Nieuwbouw voor bouwvak gereed!

Eerste steenlegging plan Albershof

Leden Vergadering
't Onderholt
Op maandag 16 april a.s. is er de ledenvergadering van Agrarische Natuuvereniging 't Onderholt. Aanvang 20.00 uur bij "de Herberg"
Dorpsstraat 10 in Vorden.
Behalve het algemene deel van het bestuur het volgende: Jaap Dirkmaat van
de stichting Nederlandscultuurlandschap houdt een inleiding met als thema "Ons Cultuurlandschap". Subtitel:
De boer produceert straks, naast voedsel ,ook weer een aantrekkelijk landschap. De vergadering is voor leden
van 't Onderholt, mocht u belangstelling hebben om lid te worden van de
vereniging dan kan dit door telefonisch contact op te nemen met 't Onderholt telefoon 0575 550593 of een
email naar info@onderholt.nl.

Oranje / Bevrijdingskrant 2007
In week 17 verschijnt in de Gemeente Bronckhorst de Oranje/Bevrijdingskrant 2007 van Weekblad Contact. In de krant besteden we aandacht aan
de festiviteiten rond Koninginnedag en de Bevrijdingsfeesten.

André Baars metselt eerste steen
‘Allemaal van harte gefeliciteerd. Dit
complex past precies in het beeld van
Vorden. Albershof voorziet in een behoefte. Een compliment aan de architect. Als gemeente zijn wij blij met dit
initiatief van Pro Wonen. Helaas gaan
dit soort voorzieningen vrijwel altijd
gepaard met langdurige procedures.
Als gemeente Bronckhorst werken wij
eraan, om dergelijke plannen sneller
te kunnen realiseren’, aldus wethouder André Baars doelend op verdere
plannen die Pro Wonen na ‘Albershof’
in Vorden gerealiseerd wil zien. De
wethouder was dinsdagmiddag speciaal naar Vorden gekomen om de eerste steenlegging ter hand te nemen.
André Baars: ‘Voor zover ik heb kunnen constateren vertoont dit complex
geen enkele scheur. Ik ga nu proberen
de ‘ eerste steen’ in de muur te metselen. Ik hoop wel dat de vakmensen het
zo dadelijk van mij overnemen anders
ontstaat straks wellicht wel het eerste
scheurtje’, zo sprak de wethouder tot
hilariteit van de omstanders. Wel
Baars bleek een vakman pur sang wat
de eerste steen met als tekst ‘G.Albers
10 mei 1928’ was in no time ingemetseld. Na deze officiële handeling konden de nieuwe bewoners, de buurt en
verdere genodigden het complex bezichtigen.
Jan Stoel, manager Vastgoed B.V. voerde namens Pro Wonen het woord. Hij
wees erop dat Albershof op een historische plek is gebouwd. In 1777 heeft
een zekere familie Albers zich hier in
Vorden gevestigd. In het boek ‘ Bedrijvigheid Vorden in de 20e eeuw’ zijn
maar liefst zeven pagina’ s aan het geslacht Albers gewijd. Zo rond 1928 was
er op deze plek een kruidenierswinkel
van Albers gevestigd (de steen G.Albers
10 mei 1928 heeft daar betrekking op).
Verderop langs de beek was vroeger
een leerlooierij van Albers gevestigd.
De kruidenierszaak Albers werd in

1974 verhuurd aan respectievelijk de
winkelketen A&O; en later A & P.
In 2002 (de winkel was inmiddels al
gesloten) verkocht de familie Albers
het pand. Daarna kwam de grond in
bezit van Pro Wonen, waarna in 2006
werd begonnen met de sloop van de
voormalige supermarkt en de daarnaast gelegen woningen. Het plan tot
de bouw van 24 appartementen met
een ontmoetingsruimte is ontworpen
door Friso Woudstra Architecten uit
Vorden. De aannemer is WBC uit Winterswijk. Wat opvallend is: geen enkel
appartement heeft dezelfde indeling.
De huurprijzen variëren van 410 tot
585 Euro per maand. Voor twaalf appartementen is het aanvragen van
huurtoeslag mogelijk.
In totaal hebben 88 woningzoekenden
op de aangeboden appartementen gereageerd. De bezoekers konden kiezen
uit drie verschillende huurvormen te
weten variabele huur met jaarlijks

huurverhoging of Huurvast voor 5
jaar of Huurvast voor 10 jaar. Twintig
bewoners kozen voor het product
Huurvast. Van de 24 nieuwe bewoners
komen er zestien uit Vorden. De overige bewoners komen uit Wichmond,
Warnsveld, Zutphen, Ruurlo en Rotterdam. Zes mensen laten een huurwoning van Pro Wonen achter. Dat
zijn vijf gezinswoningen en een seniorenwoning.
Inmiddels hebben zich 15 enthousiaste toekomstige bewoners aangemeld
voor het opzetten van activiteiten en
het beheren van de ontmoetingsruimte. Pro Wonen zorgt voor de stoffering
en tafels en stoelen. Daarna is het aan
de bewoners om er hun ‘eigen’ ruimte
van te maken en activiteiten op te zetten. Pro Wonen helpt bij het opstarten
van een beheercommissie en stelt
daarbij tevens een startbedrag beschikbaar. De bouw van de 24 appartementen wordt nog voor de zomervakantie afgerond.

Berichten, Oranjefeestprogramma’s, Bevrijdingsfeesten, advertenties, etc.
dienen voor woensdag 11 april binnen te zijn.
De Redaktie van Weekblad Contact.

Gratis Bungels bij
Super de Boer Grotenhuys
Verzamel ze alle 24
Heel Nederland gaat bungelen!
De Bungels zijn heel relaxte dierfiguurtjes. Ze hebben allemaal hun
eigen karakter en eigenaardigheden. Eén eigenschap hebben ze gemeen: ze houden allemaal van
bungelen.
Zij hebben het uitgevonden! Bungelen
is een manier van leven, maar wel een
prettige. Bungelen staat voor lekker relaxed zijn, chillen, easy going. Even
losbreken uit de dagelijkse routine. Af
en toe moet iedereen gewoon even
bungelen. Wat dat precies is, dat vult
iedereen voor zichzelf in: het kan op
de bank hangen zijn, tv-kijken, helemaal niets doen en verstand op nul,
maar bijvoorbeeld ook gamen.
DE ACTIE IN HET KORT
Er zijn 24 verschillende Bungels. De
dieren zijn heel fris van kleur, ongeveer 15 cm hoog, inclusief sleutelhanger en zitten blind verpakt in 12 verschillende kartonnen in kleur uitge-

In het midden met hoed architect Friso Woudstra

voerde huisjes. De speelhuisjes zijn gemaakt van karton en de deurtjes kunnen echt open. Daarnaast is er een mobiel ontwikkeld waar alle bungels in
kunnen worden opgehangen, zodat ze
daar kunnen "bungelen". De eerst
week zullen we bij 2 grote aanbiedingen een gratis Mobiel weggeven. Daarnaast zullen de zonsumenten wekelijks bij 12-14 actieproducten Bungels
kunnen sparen.

Kinderen, maar ook pubers en zelfs
volwassenen kunnen de Bungels gaan
verzamelen en overal aan hangen. Aan
tassen, jasse, fietssen, telefoonzakjes,
etc. om te laten zien dat ook zij aan
bungelen doen. We willen ze overal
zien, de Bungels! Een beroemde uitspraak moet worden: 'Ik ga ff bungelen'. Deze actie is tot en met zaterdag
20 mei a.s.

Dus kom de aankomende weken voor
de gratis Bungels naar Super de Boer
Grotenhuys!

Frisse voorjaarsaanbiedingen

Weekenddiensten en belangrijke telefoonnummers
Hervormde kerk Vorden
Zondag 15 april 10.00 uur ds. H. Tacken, Geesteren Gld.
Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 15 april 10.00 uur ds. C. Gros, Aalten 19.00 uur
geen dienst
Hervormde kerk Wichmond
Zondag 15 april 10.00 uur dhr. H.J. Boon, Zelhem
R.K. Kerk Vorden
Zondag 15 april 10.00 uur woord- en communieviering
R.K. Kerk Vierakker
Zaterdag 14 april 17.00 uur Woord/communieviering dameskoor
Zondag 15 april 11.00 uur afscheidsdienst pastor Jacobs in
Keijenborg
Tandarts
14/15 april G.W. Jelsma/Ruskamp, Lochem tel 0573 25 18
70. Tussen 17.00 uur ’s middags en 08.00 uur de volgende
ochtend, in de weekenden en op feestdagen: tel. (0900) 200
9000.
Huisarts
Dr. Albers / Tanis, tel. 55 12 55 - dr. Dagevos tel. 55 24 32
- dr. Haas / de Jong, tel. 55 16 78. Tussen 17.00 uur ’s middags en 08.00 uur de volgende ochtend, in de weekenden en
op feestdagen: tel. (0900) 200 9000.
Regionale Huisartsenpost te Zutphen.
U krijgt waar mogelijk een telefonisch advies van de dienstdoende doktersassistente of huisarts òf een afspraak voor
het spoedspreekuur op de huisartsenpost. Kom niet zo
maar naar de post toe, bel altijd eerst voor overleg. Om
iedereen optimale zorg te kunnen bieden en wachttijden zo
veel mogelijk te beperken wordt er uitsluitend volgens
afspraak gewerkt. Als u om medische redenen niet in staat
bent om de huisartsenpost te bezoeken dan komt er een
‘rijdende huisarts’ bij u thuis. Houdt uw verzekeringsnummer
en medicijnen bij de hand als u belt en neem ze mee als u
naar het spreekuur op de huisartsenpost komt. De huisartsenpost is gevestigd in het Entreegebouw van ziekenhuis
Het Spittaal in Zutphen.
Apotheek
De avond-, nacht- en weekenddienst wordt verzorgd door
Apotheek Warnsveld, Runneboom 16, Warnsveld.
Tel. (0575) 57 24 95, fax (0575) 52 57 28.
Gelre ziekenhuizen Zutphen, locatie Het Spittaal
Ooyerhoekseweg 8, tel. (0575) 59 25 92. Bezoektijden:
dagelijk van 15.00-15.45 uur en 18.45-19.30 uur. Een aantal
afdelingen heeft afwijkende bezoektijden, te weten:
Bewaking (Intensive Care en Hartbewaking): 11.00-11.30
uur en 19.00-19.30 uur.
Kinderafdeling: Ouders mogen 24 uur per dag aanwezig zijn.
Overig bezoek: 15.00-16.30 uur en 17.45-19.00 uur. Tienerafdeling: 15.00-16.30 uur en 17.45-19.30 uur. Gynaecologie
& Verloskunde: Partners kunnen doorlopend op bezoek
komen van 08.30-21.30, behalve tussen 12.30-15.00 uur
(rusttijd). Overig bezoek: 10.30-11.30 uur, 15.30-16.30 uur,
18.45-19.30 uur.
Brandweer
Tel. 112.
Politieteam Bronckhorst
Postbus 20, 7000 AA Doetinchem, bezoekadres:
Dr. Gasthuisstraat 2, 7021 CL Zelhem, tel. (0900) 88 44
Geopend maandag t/m vrijdag van 10.00-12.00 uur.
Bezoekspreekuur locaties Politie Bronckhorst, alleen op
afspraak (0900) 88 44.
Vorden, Zutphenseweg 26 (Rabobank).
Hengelo Gld., Raadhuisstraat 39, ma.
Hoog-Keppel, Burg. van Panhuysbrink 1.
Steenderen, A. Ariensstraat 33a.
Voor aangifte kunt u een afspraak maken. Aangifte doen via
de website van de politie kan ook.
Calamiteiten
Bij calamiteiten als stormschade, grote gaten in de weg,
wateroverlast, milieuschades en hulp bij ongevallen, kunt u
bellen naar het alarmnr. 0900 88 44 of bij grote spoed 112.
Voor kleinere meldingen die betrekking hebben op de openbare ruimte kunt u contact opnemen met de gemeente, tel.
(0575) 75 03 39. Bijv. afgebroken takken, lantaarnpaal die
niet brandt, losliggende stoeptegel, kleinere gaten in de weg
of een rioolverstopping binnen de bebouwde kom.
Wilt u buiten kantoortijden iets dergelijks melden en het kan
niet wachten, bel dan het calamiteitennummer voor spoedeisende gevallen van de gemeente, tel. (06) 13 10 07 77.
Voor storingen aan gemalen en het drukrioolsysteem in het
buitengebied kunnen inwoners rechtstreeks contact
opnemen met: Dusseldorp BV, tel. (0544) 39 55 27.
Ambulance
Tel. 112.
De Graafschap Dierenartsen
Tel. (0575) 58 78 80. Voor openingstijden en overige informatie kijk op www.degraafschapdierenartsen.nl
Pedicure
Gerry Wisselink, pedicure, manicure en massage. Gediplomeerd
voor diabetici en reumatische voet. Tel. (0575) 46 73 38
(dichtbij Kasteel Zelle).
Voetverzorgingssalon Podi, gediplomeerd pedicure, diabetische
en reumatische voet, lid Pro-voet, Dorpsstraat 8, Vorden.
Telnr. 0575 - 55 11 41 / 06 - 2735 5382. www.podi.nl
Wooncorporatie ProWonen
Postbus 51, 7150 AB Eibergen
Woonwinkel Vorden/Borculo/Ruurlo
Tel. (0575) 43 85 60
Woonwinkel Vorden open van ma. t/m vrij.
van 8.30-17.00 uur. vorden@prowonen.nl

Woonwinkel Borculo/Ruurlo open van ma. t/m vrij.
van 8.30-12.30 en 13.30-17.30 uur.
Woonwinkel Zelhem/Hengelo (Gld.)/Lichtenvoorde
Tel. (0314) 62 61 40. Open van ma. t/m vrij. van 8.00-16.30 uur.
zelhem@prowonen.nl / www.prowonen.nl
VVV-kantoor
Kerkstraat 1, tel. 55 32 22. Openingstijden: Maandag t/m
vrijdag van 10.00 tot 16.00 uur. Zaterdag van 10.00 tot 14.00 uur.
Wichmond • Tel. (0575) 44 12 39
Ruurlo • Tel. (0573) 47 16 53

Algemeen Maatschappelijk werk Vorden
Spreekuur 9.00-10.00 uur op dinsdag / donderdag / vrijdag.
Het Wiemelink 40, 7251 CZ Vorden, tel. (0314) 35 72 46.
Sensire (0900) 622 87 24.
Yunio Oost Gelderland
Tel. (0900) 98 64, (0900) Yunio (lokaal tarief), 24 uur
per dag bereikbaar voor: kraamzorg, jeugdgezondheidszorg,
kinderopvang.
Sensire thuiszorg
Diëtetiek, maaltijdservice, personenalarmering en Woonzorgcentrum De Wehme.
Tel. (0900) 88 56 (lokaal tarief), 24 uur p/dag bereikbaar.
Internet: www.sensire.nl - E-mail: info@sensire.nl
Thuiszorgwinkel, Ooyerhoekseweg 6, Zutphen, tel. (0900)
88 56 (lokaal tarief).
Inloopspreekuur wijkverpleegkundige do. 10.00-11.00 uur
bij Prowonen, Kerkplein 20.
Slachtofferhulp, tel. (0575) 54 12 22.
Uitvaartverzorging
Monuta uitvaartcentrum Het Jebbink 4a, tel. (0575) 55 27 49
of (0800) 02 30 550.
Eppink/Ruiterkamp uitvaartverzorging. Dag en nacht
bereikbaar, tel. (0575) 45 20 20.
Openbare bibliotheek Vorden
Tel. 55 15 00; www.bibliotheekvorden.nl; geopend dinsdag
13.30-20.00 uur, woensdag 13.30-17.30 uur, donderdag 13.3017.30 uur, vrijdag 13.30-20.00 uur, zaterdag 10.00-12.00 uur.
Amivedi
Tel. (0575) 52 06 12. Stichting Vermiste en zoekgeraakte
huisdieren.
Dierenbescherming
Info, tel. (0575) 55 66 68. Landelijk klachtennummer
dierenmishandeling, tel. (0900) 20 21 210. Dierenambulance,
Doetinchem (06) 53 680 578.
Terminale thuiszorg
‘Noaberhulp’ tel. (0575) 54 33 66.
Klachten en Informatieburo Gezondheidszorg Stedendriehoek
voor vragen over de gezondheidszorg. Inloopspreekuur
elke woensdagochtend van 9.30-11.30 uur, Oude Bornhof
55-56, Zutphen, tel. (0575) 54 41 41. Overige dagen van
9.00-11.00 uur bereikbaar onder tel. nr. (055) 54 14 618.
Stichting Welzijn Vorden
– Welzijn Ouderen, Nieuwstad 32, tel. 55 34 05,
openingstijden ma. t/m vr. van 9.00 tot 11.00 uur.
E-mail: welzijnouderenvorden@hetnet.nl
Website: www.welzijnouderenvorden.nl
Voor de volgende diensten en activiteiten kunt u terecht
bij Welzijn Ouderen:
Personenalarmering
Maaltijdvoorziening
BOS (Bezoek Oppas Service voor dementerende ouderen
en chronisch zieken).
Centrale Vrijwillige Hulpverlening
Open Tafel
Iedere dag, uiterlijk een dag van tevoren aanmelden bij:
Welzijn Ouderen of Sensire de Wehme tel. (0314) 35 74 50.
Hobbyen in het Dorpscentrum, Raadhuisstraat 6
Meer Bewegen voor Ouderen (M.B.v.O.)
Gymnastiek, sport en spel, volksdansen en zwemmen
Seniorenhuisbezoek
Ouderenadviseur; geven van advies, ondersteuning bieden
bij het maken van keuzes, hulp bij het leggen van contacten,
ondersteuning bij het invullen van (aanvraag-)formulieren.
– WegWijZer Vorden
Eén aanspreekpunt voor al uw vragen op het gebied van
wonen, welzijn en zorg. Voor jong en oud. Tevens steunpunt mantelzorg van VIT en uitleen van hulpmiddelen.
U kunt WegWijZer Vorden bellen of bezoeken op elke
werkdag van 9.00 tot 11.00 uur. Bezoekadres: Nieuwstad
32 in De Wehme, tel. (0575) 55 31 59.
E-mail info@portaalwegwijzer.nl
Stankmeldingsnummer Gelderland
Tel. (026) 35 99 999.
Marlies Aartsen
Massagepraktijk voor kinderen en volwassenen, Lichaamsgerichte kinder- en jeugdtherapie, Het Hoge 3, 7251 XT
Vorden, tel. (0575) 55 62 17. www.marliesaartsen.nl, lid van
VNT, 32 zorgverzekeraars vergoeden behandeling, doorverwijzing huisarts is niet noodzakelijk.
Artsenpraktijk HOMEOPATHIE
Voor hulp en advies voor u gezondheid bij chronische en
acute klachten: zaterdag van 11.00-13.00 uur spreekuur,
zondags telefonisch 12.00-12.30 uur. Tel. (0575) 57 31 03 en
mobiel (06) 13 80 17 29.

VLAAI V/D WEEK
 Wilt u uw oud ijzer kwijt?
Bel Frits Peppelinkhausen,
tel. (0575) 55 29 16, b.g.g.
(06) 51 60 15 16.
 Voor het aanmelden van
verkoopbare en veilingwaardige goederen bel:
(0575) 55 14 86 / 55 21 04 of
55 17 87.
 Vrouw 41 jr. zoekt serieus
werk, liefst onder schooltijd.
Maximaal 20 uur. Opleiding
LSSO telefoniste/receptioniste. Brieven onder nr. 5-2 Bureau Contact, Postbus 22,
7250 AA Vorden.
 Goed uitziende alleenstaande hr. 80 jr. zoekt vrouw
om gezellige dingen mee te
ondernemen.Brieven onder
nr. 5-1 Bureau Contact, Postbus 22, 7250 AA Vorden.
 Gevraagd: koop- of
huurgrond. Linde of omgeving. fam Uilenreef tel.:
(0575) 55 63 21.
 Welke wizzkid kan - tegen een vergoeding - een
bescheiden webpage voor
mij maken en plaatsen.
bandokmaai@yahoo.de
 Complete voeding voor
aankomen / afslanken en
goede energie met persoonlijke begeleiding. Jerna
Bruggink (0575) 46 32 05.
www.vitalcare.nl
 Te huur rec. woning in
buitengebied Zelhem. Max.
2 personen, min 1 jaar. Info
(06) 46 25 78 76 (na 17.00
uur).
 Gezocht echt alles uit
de oorlog ’40-’45 uniform,
medaille, helm, bajonet, foto’s,
etc. Bel vrijblijvend (0575)
46 39 42.

Cassisbavaroisevlaai
6-8 pers €

6,25

DINSDAG = BROODDAG

3 bruin bus €

WEEKEND-AANBIEDINGEN

Hazelnootschuimtaart
luchtige hazelnootschuim met slagroom
6 pers.

SVP vooraf aanmelden
bij Rianne Leijten,
tel.: 0575-553528
(na 17.30 uur)

HERBALIFE:

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

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

€

7,95

Weekendcake met appel
Lekkere frisse voorjaarscake

€

3,50

 Nordic Walking leren volgens de originele Finse Alfamethode. Bel (0575) 46 36 03
of kijk op www.vitalnowa.nl.
Tevens loopgroepen voor
iedereen.
 Te koop: jonge bastaard
hondjes, van Hussel. Tel.
(0575) 52 12 37.

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

Meisjes van 50!

 Te Koop: Sparta Finesse
Souplesse
Elektrische
fiets J. Kuiper Brinkerhof 97,
Vorden tel. (0575) 55 12 35.

Speciaal voor jullie
Pilateslessen in
Leesten.

 Workshop wolvilten 18
april en 15 mei in Vorden.
Info: 55 38 75 of 52 75 32
www.wolvilten.nl

Bel voor een gratis
proefles:

 Te huur: vrijstaande woning in het buitengebied van
Hengelo (Gld.). Ruime tuin /
weide alsmede schuur /
paardenstalling aanwezig.
Brieven onder nummer M
24-1 Bureau Contact, Postbus 22, 7250 AA Vorden.

 Uw planten krijgen Pokon
uw huisdier een uitgebalanceerde brok. Herbalife is er
voor U! Nieske Pohlmann,
tel. (06) 54 32 66 69 of (0314)
64 13 09.

Vragen over Reiki??
Kom naar de
informatiebijeenkomst
over Reiki op 24 april
a.s. om 20.00 uur!

4,25

Studio Mind
Your Body,
0575-572573
of mail naar:
info@studiomind-your-body.nl

Dagmenu’s
11 t/m 17 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 11 april
Runderbouillon met griessnockerln / Duitse biefstuk
met uien, aardappelen en groente
Donderdag 12 april
Karbonade de Rotonde met aardappelengratiën en
rauwkostsalade / Tiramisu met slagroom
Vrijdag 13 april
Champigononsoep / Pangafilet op Oosterse wijze
gebakken met rijst en groente
Zaterdag 14 april (alleen afhalen)
Hollandse biefstuk met kruidenboter, aardappelen en
groente / Parfait met slagroom
Maandag 16 april
Gesloten.
Dinsdag 17 april
Wiener Schnitzel met aardappelen en groente / IJs
met slagroom
U kunt dit iedere dag doorbellen vanaf 11.00 uur, tel. (0575) 55 15 19
Ook à la carte geopend, cadeaubonnen, dinercheques, catering,
lunchkaart, ijssalon, koffie, huisgemaakt gebak...
Wij wensen u een smakelijk eten en mocht u vragen
en/of opmerkingen hebben dan kunt u ons
bereiken op (0575) 55 15 19 of u komt
even binnen op Kerkstraat nr. 3 te Vorden.

Smakelijk eten!! Bistro De Rotonde team
Wendie en Thomas

naaimachinespecialist

Op vrijdag 20 april 2007 zijn wij

Gerhard & Marietje

“Voor de bijl ermee.”

Repararties van naaimachines kunnen afgegeven worden bij

Roosenstein Quality Wear

Burgemeester Galleeestraat 12, Vorden tel. 0575-553879.

of Nieuwstad 31, Lochem tel. 0573-252748.

40 jaar getrouwd.
Wij hopen dit samen met onze kinderen, kleinkinderen en u te vieren in zaal “Den Bremer”,
Z-E weg 37 te Toldijk. U bent van harte welkom
op onze receptie van 13.30 tot 15.30 uur.

APPEL KANEEL

ROGGEKNAR

VLAAI
per pakje

70

KLEIN

Gerhard en Marietje
Besselink
Covikseweg 11
7221 CM Steenderen

€

2.

20

6.
10.50

€
GROOT

€

ZWANENHALZEN
85

nu €

0.
1.40

p.st.

met slagroom
nu €

Een lekker snel Keurslagerkoopje. De houthakkersteak is een smakelijk
gemarineerd procureurlapje dat zich uitstekend thuis voelt in het jasje
van ontbijtspek. Wij hebben vaker met dit bijltje gehakt en weten hoe
de stevige trek smakelijk gestild wordt.
Ga naar www.keurslager.nl voor bijpassende recepten

Vleeswarenkoopje

p.st.

Gebraden spek en
filet Americain 2 x 100 gram €

De enige echte

ZWANENHALZEN
volgens origineel recept

De Echte Bakker
Aanbiedingen zijn geldig van 10 t/m 14 april.

Ook bedank ik de muziek en zang en bediening
van personeel van ‘de Wehme’.

dhr. Zweverink
De Delle 45
7251 AJ Vorden

35 jaar meubelstoffering

O.A. GELDERLAND, LEOLUX,
ARTIFORT, GISPEN EN SPEKTRUM
MEUBELSTOFFERING

Inleveradres inkt cartridge: Engelbertsstraat 7, 7207 JG Zutphen
Telefoon: 0575-528747 • Emailadres: info@cartridgevullen.com
Als U de cartridge brengt kunnen wij ze goed en goedkoop vullen.

Halvestraat 2-4, 7412 VN Deventer, tel. 0570-615033

Marinus J. Hesselink b.v.
grafmonumenten
sinds 1908

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

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

De mensen
van Monuta maken
het verschil.

Vitello tonnato

Zutphenseweg 18 – Vorden
Tel. (0575) 55 13 84
Dreiumme 31-33 – Warnsveld
Tel. (0575) 57 15 28

v. KouswijkJansen
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

Het goedkoopste adres voor het vullen
van uw inkt cartridge bij U in de buurt.
Wij vullen al vanaf € 3,00.

Special

De Echte Bakker Dat proef je!

100 gram

€

500 gram

€

VASTE LAGE PRIJS !!!

Varkenslappen

Keurslagerkoopje

Houthakkersteaks
Aanbiedingen geldig van 9 t/m 14 april 2007

Het is voor mij bijna onmogelijk vanwege de grote
belangstelling voor mijn verjaardag om eenieder
persoonlijk te bedanken voor de komst en
geschenken.
In het bijzonder het uittreksel van mijn stamboom
van 400 jaar terug.

2.75
3.25
3.95

4 stuks €

5.50

Maaltijdidee

Riblappen

500 gram

€

4.98

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

TE KOOP
• coniferen
• buxus
• beuken
• etc

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

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

Carmen Smeerdijk

Care for Human

(verpleegkundig healthconsulent)
Vorden, tel.: (0575) 84 30 46
e-mail: care4human.smeerdijk@chello.nl
www.careforhuman.nl, www.vitalweight.nl

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

Industrieterrein ”De Mars”
t.o. Woonboulevard Eijerkamp
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GRAFSTEENSPECIALIST

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


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

Schadeherstel

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

aan alle merken onder garantie

Autoglasservice - Leenauto gratis etc.
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Brinkhorst 1
7207 BG Zutphen
(Industrieterrein Revelhorst)
Telefoon (0575) 57 16 60
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Industrieweg 19, 7251 JT Vorden - Telefoon (0575) 55 25 32
NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
CAROSSERIEBEDRIJF

UITVAARTVERZORGING

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

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

www.contact.nl

Nu ook op internet!
WEEKBLAD

Dus kijk snel op www.contact.nl

Vakantiegeld!
Je verdient het.
Zoek je vakantiewerk?
Heb je nog geen vakantiewerk kunnen
vinden? Geen paniek! Op zaterdag 14 april
zijn wij geopend van 10.00 uur tot en met
15.00 uur om je in te schrijven voor
vakantiewerk. Ben je 15 jaar of ouder, dan
gaan we samen met jou kijken naar een

www.tempo-team.nl

geschikte werkplek.Vergeet niet je legitimatiebewijs mee te nemen.Tot dan! Kun je niet
komen? Je kunt ons ook mailen: nanda.wiegers@tempo-team.nl
Kom langs bij Tempo -Team Uitzendbureau in
Zutphen, Stationsstraat 20 of bel Nanda
Wiegers 0575 54 28 33,
www.tempo-team.nl.

Zo werkt het.

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.

Wie Wil bij Weevers Werken?
Wij zijn op korte termijn op zoek naar een fulltime

Meubelmaker
Restauratie

Houten Vloeren

ADVERTEREN IN DE

Zaterdag 1 april 2006 t/m vrijdag 28 april 2006

NUMMER 1 2006

Nieuwe collectie
Multiplank Breedstrook (weinig tot geen werking)

- Tafels
- Kasten
- Spiegellijsten
- Bedden
- Houtbewerkingen
- Maatwerk

OOK VELE SOORTEN LAMINAAT

18,95 p.m
• Massief eiken 16 br. 15 dik € 28,50 p.m
• Leggen laminaat € 7,50 p.m (min. 30 m )
• Massief grenen 16 br. 20 dik €

Vakantiekrant

avk@weevers.nl
Uitgave: Drukkerij Weevers B.V., Vorden

Geen showroom, dusss... geen extra kosten !!!
Zoals: geen huur, geen verkopers, geen gas,
licht en water, enz., enz., enz. ...
En dat maak het voor u goedkoper

dr ukkerij Weevers
Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden
Tel. (0575) 55 10 10 • Fax (0575) 55 10 86
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- Antiek restauratie
- Herstel tafelbladen

2

Lochem Parket &Tapijt
tel. 0573-453501
Bezoek aan huis + prijsopgaaf geheel vrijblijvend

Adres werkplaats:
Vierde Broekdijk 37 d
7122 JD Aalten

Tel: 06 29592917

e-mail:
erik-bennink@planet.nl

Meubelstoffeerderij Jansen
H.K. van Gelreweg 12
7251 XL Vorden
Telefoon (0575) 55 29 96
Gespecialiseerd in
antieke en klassieke
herstoffering

Pilateslessen
in Leesten in kleine
groepen onder professionele begeleiding.

Bel voor een gratis
proefles:

leerling
afwerking/stansen m/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

Studio Mind
Your Body,
0575-572573
of mail naar:
info@studiomind-your-body.nl

dr ukkerij Weevers

Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden
Postbus 22, 7250 AA Vorden
Tel. (0575) 55 10 10
Internet: www.weevers.nl

Pocketbike coureur Barry Wassink:
'Ik wil ooit graag wegraces rijden'

Erwin Plekkenpol begint
EK Enduro uitstekend
Erwin Plekkenpol is afgelopen
weekend tijdens de eerste wedstrijd om het Europees kampioenschap in Olivetra Citra in Italië in
het eindklassement op de vierde
plaats geëindigd.
Op de eerste dag was de Vordenaar
nog iets te voorzichtig. Op de eerste de
beste proef, die op een grashelling
werd verreden verloor hij behoorlijk
wat tijd op de concurrentie. In het verdere verloop van de wedstrijd herstelde Erwin zich goed en had hij lange
tijd zicht op de vierde plaats in het
dagklassement. Een fout in de Enduro
test wierp hem in de slotfase terug
naar de vijfde plek.
Op de tweede dag hield Erwin de stijgende lijn van de eerste dag vast en
zette hij tijdens de proeven snelle tijden op de klokken. Er werden door
hem over de gehele dag gezien, weinig
fouten gemaakt, hetgeen resulteerde
in een mooie vierde plaats in het dagklassement. Erwin na afloop: ‘ Jammer dat ik op de eerste dag veel tijd

verloor. Op de tweede dag heb ik geen
fouten gemaakt. Gelukkig begin ik
steeds beter aan de Honda te wennen.
Ik hoop dat ik de komende weken de
stijgende lijn kan vasthouden’. Zaterdag 28 april verschijnt Erwin Plekkenpol in Spanje aan de start voor de
tweede wedstrijd om het wereldkampioenschap Enduro. Een week later
staat de derde ronde in Portugal op
het programma.
De eerste wedstrijd die meetelt voor
het WK werd onlangs in Zweden verreden. Erwin: ‘Dat was voor mij een hele
aparte gewaarwording. Ik heb toen
voor de eerste keer een wedstrijd in de
sneeuw gereden. Dikke pakken
sneeuw en een temperatuur van min
tien graden. Trouwens het rijden op
spikes viel mij helemaal niet tegen. Op
de eerste dag werd ik vijftiende en op
de tweede dag veertiende. De Finnen
en de Zweden kunnen in de sneeuw
duidelijk beter uit de voeten. Geen
wonder, want deze coureurs zijn gewend om onder extreme weersomstandigheden te rijden’, zo blikt Erwin
terug.

Koolzaad fietsroute
Foto Henk Teerink.

Geluk en pech, verliezen en winnen, het ligt in de sport vaak heel dicht bij
elkaar. Kijk naar de 23 jarige Barry Wassink, de succesvolle pocketbike
coureur uit Vorden. De slogan ‘ in het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst’, is in zijn tak van sport zeer wel van
toepassing. Vorig jaar eindigde Barry in zijn klasse ‘Senioren B’ in de
strijd om de nationale titel op de tweede plaats. Wat betreft het Europees
kampioenschap werd hij vierde, een prachtig resultaat! Voor de aanvang
van het nieuwe seizoen, dat in deze maand april begint, tellen de resultaten van het afgelopen jaar niet meer. Gewoon met een schone lei beginnen, met voor iedereen gelijke kansen

Tijdens de wedstrijd mogen uit veiligheidsoverwegingen 25 coureurs op de
450 meter lange wedstrijdbaan, aan
de start verschijnen. In de klasse van
Barry Wassink is de belangstelling
groot. Er hebben zich voor het komende seizoen 40 coureurs aangemeld,
dat betekent dat er 15 niet mogen starten. Dus werden er kwalificatiewedstrijden gehouden. Barry: ‘ Vorig jaar
was ik met een ronde van 28 seconden
in mijn klasse de snelste van alle deelnemers. Dat gebeurde in Stadskanaal,
waar ook nu werd gereden. Ik reed dit
keer 27,2 seconden over een rondje,
ruim twee seconden sneller dan mijn
naaste concurrenten. Dus kwalificatie
geslaagd’, zo zegt hij.
Een paar minuten later sloeg het
noodlot toe. Barry reed nog wat trainingsrondjes en kwam op gegeven
moment in een bocht ten val. Barry: ‘
Ik dacht eerst niets aan de hand, alleen een schaafwond. Later bleek dat
een vinger er ‘scheef aan zat’. Het gaat
gelukkig al een stuk beter. Ik hoop binnenkort weer te kunnen rijden. Een
beetje pijn lijden is ook niet zo erg’, zo
zegt een optimistische Barry Wassink.
Voor dit seizoen staan er voor hem circa 22 wedstrijden op het programma.
Negen wedstrijden die meetellen voor
het Nederlands kampioenschap. Voor
het Europees kampioenschap twee
wedstrijden in Italië, twee in Tsjechië
en twee in Nederland (Stadskanaal).
Voorts heeft Barry Wassink nog een

aantal ‘ demo’ wedstrijden en bekerwedstrijden op het programma staan.
De Vordenaar die ook al in 2005 van
zich deed spreken door zowel bij de
strijd om de NK en EK beide keren als
tweede te eindigen, hoopt 2007 straks
af te sluiten met een nationale titel.
Barry: ‘ Welke wedstrijd het ook is, onder welke omstandigheden er ook gereden wordt, ik ga altijd voor de eerste
plek. Verliezen hoort ook bij de sport,
maar ik heb er toch best wel moeite
mee dat ik een race niet heb gewonnen’, zo zegt Barry Wassink. Grote
steun en toeverlaat is zijn vader Henk.
Barry: ‘ Pa heeft overal verstand van,
hij is mijn monteur, mijn chauffeur
en mijn adviseur. Als de motor niet
goed loopt kan ik nooit kampioen
worden. Wij brengen samen zowel
voor als na een wedstrijd hier in de garage achter ons huis, heel wat uurtjes
met sleutelen door’, zo zegt Barry
Wassink die ook zeer content is met
de ondersteuning van zijn baas Erik
Hofman uit Zutphen. ‘Hij vindt het
donders gaaf wat ik presteer’, zo zegt
Barry veelbetekenend. De Vordenaar
werd al op jeugdige leeftijd met het
motorsport virus besmet. Vader Henk
die vroeger een zestal jaren actief was
als motorcrosser, nam zoonlief een
paar keer mee naar de wegraces in
Hengelo.

De Foekepot uit Zutphen bestaat al
23 jaar en timmert nog steeds goed
aan de weg. Wij verzorgen binnenkort weer een aantal optredens in
Zutphen en in de regio. Op 11 april
brengen wij een avondvullend programma voor de vakantiegasten op

Dat je ook in deze sport met ‘schade
en schande’ wijs moet worden, ondervond Barry al vrij snel tijdens een NK
wedstrijd in Emmen. Hij lag toen in
een goede positie toen plotseling met
nog maar een halve ronde te gaan, de
motor ‘stil’ viel. Oorzaak: de benzine
bleek op! Barry: ‘Daar heb ik van geleerd, dat overkomt mij nooit meer’.
Na een aantal jaren voor het Tsjechische merk ‘ Blata’ te hebben gereden (‘
voor beide partijen een succesvolle periode’, zo merkt Henk Wassink op), is
Barry Wassink in 2007 in zee gegaan
met ZPF Minibike (Zanetti Pocket Bike
Fabriek) uit de buurt van Milaan. Barry is tevens importeur van dit merk geworden (zie barrywassink@hotmail.com
of www.racingteamoostnederland.nl).
Richting toekomst heeft Barry Wassink één groot doel voor ogen. Zegt hij:
‘Ik beschouw het rijden op de pocketbike als een leerschool voor de wegrace. Het is een jongensdroom van mij
om over een paar jaar op de weg te
kunnen racen’, aldus Barry Wassink
die enorm kan genieten van zijn grote
idool Valentino Rossi.

De start is om 13.00 uur vanaf het
marktplein in Vorden. Men hoeft zich
hiervoor niet van te voren op te geven.

De route ( circa 30 kilometer ) voert de
fietsers richting Hengelo en de buurtschappen Linde, Mossel en de Wildenborch. Onderweg wordt tevens een
wijnboerderij bezocht waar uit agrarische producten zoals bieten en granen, wijn wordt geproduceerd. Aan
het eind van de fietsroute zal Ria Wolters van ‘For Farmers’ tekst en uitleg
geven over de teelt en oogst van koolzaad.
Voor nadere informatie kan men bellen 0575- 552181.

Skeelercompetitie van start
Zaterdag 14 april gaat de skeelercompetitie ‘Univé World on
Wheels’ weer van start. De eerste
wedstrijd vindt plaats in Brakel.
Vordenaar Arjan Mombarg is druk
met de voorbereiding op het nieuwe
seizoen bezig. ‘Ik ben thans enkele weken in training, skeeleren afgewisseld
met fietsen. Het gaat iedere dag een

stukje beter, echter de conditie is nog
niet optimaal. Dat is geen verrassing,
dat is vrijwel ieder jaar in april het geval’, zo zegt hij. Arjan Mombarg
maakt ook dit jaar weer deel uit van
de Nefit ploeg samen met Arjan Smit,
Sjoerd Huisman, Cedric Michaud en
Erik Hulzebosch. Zaterdag 26 mei
wordt de skeelerronde van Vorden verreden.

De Witte Smid sponsort
'Treklust'

Op 16 jarige leeftijd liep Barry Was-

Present tijdens Zutphen op Zondag!
Internationaal
folkloristisch
dansensemble 'De Foekepot' laat
zich weer van haar beste kant
zien tijdens 'Zutphen op Zondag'! Zeker vier choreografieën
zullen er gebracht worden.

sink stage bij aannemer Ruiterkamp
uit Linde. Daar stond ergens bij het
oud- ijzer in de schuur een minibike.
Vader Henk: ‘ Die hebben we voor vijf
tientjes gekocht en daarna zelf helemaal opgeknapt. Barry ging rijden en
ik zag al direct dat hij talent had’. Barry: ‘ Eén van de eerste wedstrijden was
een demonstratiewedstrijd hier in
mijn woonplaats. Ik scheurde al gelijk
met een flinke snelheid door de straten van Vorden. Na afloop behoorlijk
kramp in de benen, maar de prachtige
beker maakte alles goed’, zo zegt hij.
Niet lang daarna begon het ‘serieus’ te
worden. Dat betekende investeren,
want een motorische sport is nu eenmaal niet goedkoop.

Gestimuleerd door het succes van
vorig jaar heeft Vordenaar Harry
Lenselink ook dit jaar weer een
fietsroute uitgezet die de deelnemers langs een zestal in bloei
staande koolzaadvelden voert. Er
worden twee ritten gehouden:
dinsdagmiddag 17 en dinsdagmiddag 24 april.

De Foekepot

de Henri Dunant, de boot van het
Rode Kruis. Daarnaast zal op zondag 15 april de Foekepot tijdens
'Zutphen op Zondag' dansen op de
markt, voor de grote fontein. Wij
hopen op een goed en vooral zonnig
straatoptreden! De choreografieën
die wij dansen komen uit diverse
landen en streken. Een nieuwe choreografie, genaamd 'Bunjevacko',
komt uit Vojvodina. Dit is een streek
in het noorden van voormalig Joegoslavië. Het straatoptreden zal zijn
tussen 13.00 en 15.00 uur. Kom ge-

zellig kijken en wil je een volgend
optreden zelf meedoen? Geen probleem, danservaring is niet noodzakelijk, maar je moet wel de instelling hebben om het te willen leren.
In overleg met onze gediplomeerde
dansleiding, mag je een maand gratis meedansen. Wij oefenen op
maandagavond van 20.00 - 22.30
uur in de vrije school De Waaier.
Meer informatie, dhr. D. Kerhoven,
tel. 518468.

Vorige week donderdag waren de actieve leden van Touwtrek Vereniging
"Treklust" uit Warnsveld bijeengekomen bij "de Witte Smid" in Warnsveld.
Op deze avond waren de heer en mevrouw Koop aanwezig om de leden
een sporttas te overhandigen. Enkele jaren geleden ontvingen de leden al
een jas.
De vereniging is blij met deze ondersteuning van "de Witte Smid". Op zondag 29 april mag de vereniging het
derde toernooi van de zomercompetitie gewest Oost organiseren en zal er
zeker aandacht besteedt worden aan
deze sponsoring. Inmiddels is het 1e

competitietoernooi achter de rug.
"Treklust" neemt deel in de 680 kg. B
klasse. Omdat ook enkele leden deelnemen die vorig jaar in de jeugdklasse
waren ingedeeld is het een jong maar
enthousiast team. Er wordt gestreden
over 9 toernooien.

Ook op internet: www.contact.nl
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Informatiemiddag over de
Ziekte van Alzheimer
Op dinsdagmiddag 10 april wordt
in de Mantelzorgsalon Bronckhorst, gevestigd in Partycentrum
Langeler te Hengelo, van 13.30 tot
16.00 uur een informatiemiddag
over de Ziekte van Alzheimer gehouden.

Gert met de krante in de hande:
“Het is toch neet te geleuven! Moi
dit is efkes leazen Gerrie. Een heel
bataljon volk is an de gange umme
allenig een stelletjen krijsende
zwarte kreien weg te jagen en ze op
een andere plek wear te helpen
nusselen.
Ja ze hebt zelfs hun zwarte vriendjes al een begin van een nust helpen maken. Dat alles umme die
scheitende krenge toch veural neet
te hinderen in het ‘gaat heen en
vermenigvuldig u’. Want ja ze bunt
toch nuttig. Ze vret engerlingen…
maor dat zult meikevers worden en
dat bunt toch mooie diers? Ja dat
zal wel en zwarte kreien lust ok eiers en jongen van andere vogels en
pas gezaaiden mais die net uut de
grond kump en natuurlijke vijanden hebt ze neet.
An dat grote gebeuren met het verplaatsen van die krijsende zwartjes
werkten mee: G.L.T.O. Baak, de IVNafdeling Noord-midden Achterhoek, de WBE Steenderen, Staatsbosbeheer, de gemeente Bronckhorst, de provintie Gelderland,
Landschapsbeheer Gelderland en
het ministerie van LNV. Wat mag
dat gekost hebben an verhuuskosten van die rotkrenge en an man
uurn van goed betaalde ambtenaarn?”
Gerrie kan zik d’r neet drok umme
maken. Ze hef andere zorgen. Een
bloed hekel hef ze an de zwarte
krengen in de grond. De werkers

van de duusternis. Het mooie grus
op kop zettend van eur prachtige
gazon en in de moestuin rond vreuten tussen de sla en de andere gezaaide greunte.

de buurman hun jongen kriegt?
Hun slachtafval achter het beschot
lekker laoten stinken. En as nachtdiern, gaot ze met mekaar schik
maken, as iej wilt gaon slaopen.

Op zeuk naor lekkere piern. In de
weie veur thoes zwarte bult an
zwarte bult. Allicht zult mollen wel
argens nuttig wezzen, maor ze hef
d’r ne bloedhekel an en at ze d’r
ene te pakken kan kriegen dan
geette d’r an. Met eur scharpe
schuppe in de hand vlug ze dan noar buuten.. En vliegen en wespen ?
Allicht wel argens nuttig spul en
wat denk iej van een kolonie zwarte miern net veur de keuken deure.
Moezen en ratten dat is Gert zien
afdeling. Gelukkig heb iej goed
spul tegenswoardig dan bunt ze rap
naor de ratten hemel..

Gelukkig hef de vrouwelijke Minister van Landbouw dudelijk gezegd
dat het vangen van ratten wel
noodzakelijk is. De Muskusratten
bestrijding hef resultaat gehad. In
2004 nog 403.000 ratten gevangen
en in 2006 nog 245.000 stuks. Gelukkig, die rattenvangers doot tenminste good wark. Wie hebt graag
dreuge veute en wilt achter veilige
dieken wonen in ons lage landjen
an de zee. Er bunt nog mensen met
gezond verstand. De vossen magt
wear bejaagd. Het duurt soms lange veur dat het gezond verstand wear te veurschien kump. Wilde varkens op de Veluwe. Vuls te vulle van
dat spul. De diern ambulance Achterhoek wil geld veur een zekenhuus veur angereden wilt. De politie zeg ze gaot toch dood ..dus..afschieten en onder de deksel.. Olifanten in delen van Zuud Afrika. Ze
maakt alles kapot. Ze meugt neet
bejaagd worden. Dat is niet dier
vriendelijk. In ons eigen Tweede Kamer in Den Haag meugt gin moeze
mear gevangen of bestreden worden. Spinnekuppe wel? Ze vangt
,umme zelf in leaven te blieven ,de
vliegen veur ons. Dat bunt toch zeker nuttige diers. Laot wiej in ons
Bronckhorst toch astebleef een betjen nuchter blieven.
De Baron van Bronckhorst

Vrogger thuus hadden ze een half
dozien katten. Dat middel tegen
moeze en ratten was nog arger dan
de kwaole. Met het melken dan was
het moeilijk umme ze van het
melkzeeve weg te slaon. Op de zolder overal stinkende kattenstrond
en in het veurjaor een akelig gejammer en dan eur vader op jacht naor
jonge katten um ze op te ruumen.
Gert:” En die mevrouw Polman
schrif in de krante: Ook plek voor
de marter in woonhuis” Die magge
wiej dan neet verontrusten, neet
vangen of dood maken, volgens mevrouw Polman en de wet. Net as
met die zwarte kreien, iej zult ze zeker motten weglokken zodat ze biej

Sportieve uitdaging verbonden aan goed doel: Schoolinternaat voor 300 kinderen

Piet Gerritsen fietst van Rheden
naar Ronda in Zuid Spanje
Piet Gerritsen uit Keijenborg gaat een fietstocht maken van ongeveer
drieduizend kilometer. Samen met drie anderen gepensioneerde fietsvrienden fietst Gerritsen van 20 april tot 26 mei naar Ronda in Zuid Spanje. De tocht is niet alleen avontuurlijk, maar er is ook een goed doel aan
verbonden.

Gezien zijn vroegere baan heeft dit
goede doel met onderwijs te maken.
“Het Gesar Sherab project is bezig een
schoolinternaat voor driehonderd kinderen uit nomaden- en landbouwfamilies in de afgelegen hooglanden van
Tibet te bouwen”, zegt Gerritsen.
“Daar is nog bijna 90 procent van de
mensen analfabeet. Basisonderwijs
zal daar belangrijk bijdragen aan een
beter en duurzamer toekomst perspectief van Tibetanen binnen de Chinese gemeenschap”, weet de Keijenborger.
Toen Piet Gerritsen in november 2004
op 61-jarige leeftijd met vervroegd
pensioen kon, was één van de plannen
om meer fietstochten te gaan maken.
Hij is al een aantal jaren lid van de gezellige en actieve fietsclub Keiaosers
in Keijenborg. Omdat bij deze nog vrij
jonge vereniging het fietsen overdag
niet mogelijk is, is hij op aanraden van
zijn jongste dochter Janneke, ook aangesloten bij de Veluwerijders uit Dieren. “Daar bestaat een groot aantal
van de leden ook uit vutters die elke
woensdagmorgen een tocht maken,
meestal door onze mooie Achterhoek”. Vorig jaar september vertelde

een lid van de Veluwerijders, Jacques
van den Berg aan Gerritsen, dat hij
van plan was een fietstocht te gaan
maken naar Spanje. “Hij heeft een fietsende zwager in het Spaanse Ronda
wonen. Ronda ligt in het zuiden, grofweg tussen Malaga en Sevilla. De afstand bedraagt ongeveer 3500 kilometer”.
De afgelopen maanden kregen de
plannen steeds meer vorm. Op 20
april om 09.00 uur vertrekken Piet
Gerritsen, Jacques van den Berg, Ben
Herfst en Bouke Hornstra op de racefiets. De eerste kilometers worden de
fietsers begeleid door het damesteam
van de Veluwerijders. De tocht loopt
door het oosten van België en Frankrijk richting de zuidkust.
Via Girona (ten westen van Barcelona)
steken de fietsers schuin door naar
Ronda, waar ze rond 24 mei aan hopen te komen. Onderweg wordt overnacht in pensionnetjes of gekampeerd. De echtgenote van één van de
deelnemers rijdt mee met een camper
voor de bagage. In Girona komen nog
twee Veluwerijders meefietsen. Zij komen op 9 mei per vliegtuig naar Barce-

lona. “Ook voegt Frans, de zwager uit
Ronda, zich dan bij ons om gezamenlijk de rest van de tocht door Spanje te
maken”.
Bij het uitzetten van de routes hebben
ze zich via internet terdege georiënteerd en geprobeerd zoveel mogelijk
autoluwe trajecten te kiezen. Ook is
gebruik gemaakt van documentatie
van de bekende wereldfietser Paul
Benjaminse.
Er is een eigen website in de maak
waarin regelmatig de belevenissen
worden gepubliceerd. Het thuisfront
en andere belangstellenden worden
daarmee op de hoogte gehouden over
de belevenissen. De naam van de website is: www.rhedenronda.nl
Behalve de uitdaging en het avontuur,
hebben ze ook gedacht aan een goed
doel: het Gesar Sherab project. Sponsoren die het project voor de school in
Tibet willen ondersteunen, kunnen
dit doen door een éénmalige bijdrage
of door een bedrag per kilometer. Wie
belangstelling heeft kan contact opnemen met: Piet Gerritsen, Koldeweiweg
23, 7256 AV Keijenborg. Tel. 0575460029.
Op 26 mei gaan de fietsers met het
vliegtuig vanuit Malaga naar Düsseldorf en komen dezelfde dag weer
thuis, na een hopelijk geslaagde fietstocht.

Nederland telt ongeveer 250.000 mensen met dementie. De belangrijkste en
meest bekende oorzaak is de Ziekte
van Alzheimer. Bij mensen met dementie gaat het functioneren van de
hersenen langzaam maar zeker achteruit. Zij worden in hun dagelijks leven steeds afhankelijker van de hulp
van anderen. De middag wordt verzorgd door St. Alzheimer Nederland,
afdeling Doetinchem. Aan de orde komen ‘Het niet pluis gevoel’, over het

herkennen van de ziekte en de symptomen. Ook wordt de video ‘Met mij is
niks mis’ vertoond.
De toegang is gratis en voor de bezoekers staat de koffie en thee klaar!
De mantelzorgsalon is een ontmoetingsplek voor mantelzorgers van alle
leeftijden. Mensen die voor iemand
uit hun omgeving zorgen die chronisch ziek, gehandicapt of hulpbehoevend 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 of kijk op www.vitoostgelderland.nl.

Camping Card groot succes

Achterhoekse campings
volop in de belangstelling
De Achterhoekse kampeersector
ziet de komende maanden met positieve gevoelens tegemoet. Afgelopen weekend konden houders van
de Camping Card Achterhoek
(CCA) gratis overnachten. En dat
heeft men in groten getale gedaan.
Dat zorgde zo aan het begin van
het kampeerseizoen voor een aangename drukte op de terreinen,
meldt het Achterhoeks Bureau
voor Toerisme.
Boven verwachting was het feit, dat
veel kampeergasten het weekend verlengden met een langer verblijf. Of direct al een reservering maakten voor
een verblijf verderop in het jaar. De
Achterhoekse campinghouders hebben dan ook alle vertrouwen in een
goede bezetting in de komende maanden. Aankomend paasweekend zorgt
traditioneel altijd voor een hoge bezetting. Mede dankzij de CCA zullen in
de weken na Pasen ook flink wat kampeergasten naar de Achterhoek afreizen.
Camping Card Achterhoek
De Camping Card Achterhoek zal zeker zorgen voor een grote belangstelling voor de campings. Deze kaart is
gratis en exclusief ontwikkeld door en
voor de aangesloten kampeerterreinen. Welke dat zijn is vermeld in de
brochure Kamperen in de Achterhoek.
Op vertoon van de Camping Card betaalt de kaarthouder / kampeerder in
voor- en naseizoen, tot 1 juli en na 1

september, een gereduceerd tarief.
Welk tarief wordt gehanteerd hangt af
van de voorzieningen en faciliteiten
op de betreffende camping. De kaart is
simpel te downloaden via www.kamperenindeachterhoek.nl. Op die website is ook meer te lezen over de deelnemende campings en de gebruiksvoorwaarden van de CCA.

Groot succes
De Camping Card Achterhoek is een
groot succes. Sinds de introductie in
januari is de kaart al ettelijke duizenden malen gedownload. Achterhoeks
Bureau voor Toerisme en de deelnemende campings zien het komend
kampeerseizoen dan ook met uiterst
positieve verwachtingen tegemoet.
Wel het advies om niet op de bonnefooi naar de Achterhoek af te reizen,
maar tevoren een plekje te reserveren.
Zeker met de komende paasdagen
wordt een reservering aangeraden.
Marjan Hylkema van Camping De
Graafschap in Hummelo: “Afgelopen
weekend hadden we boven verwachting een erg goede bezetting. Veel
nieuwe gasten. Mooie bijkomstigheid
is, dat we direct boekingen voor de komende maanden hebben genoteerd.”
Ook Jan Meilink van Camping De Vlinderhoeve in Gorssel is enthousiast
over de start van het seizoen: “Dankzij
de Camping Card hebben we veel
nieuwe contacten gelegd. Een familie
bracht zelfs een fles wijn voor ons
mee. Zo voel je, dat je goed bezig
bent”.

Open dag Golfclub 't Zelle
In het kader van de Nationale
Sportweek organiseert golfclub 't
Zelle op zaterdag 14 april 2007 een
open dag. De open dag is bedoeld
om mensen die gelnteresseerd zijn
in golfen de gelegenheid te geven
om nader kennis te maken met deze sport in het algemeen en met
Golfclub 't Zelle in het bijzonder.

pen" en "putten". Ook worden er verschillende demonstraties gegeven van
het golfen en kan er onder begeleiding gewandeld worden op de prachtige golfbaan van 't Zelle. Er zijn verschillende leden van de golfclub aanwezig om vragen van bezoekers te beantwoorden. De toegang is gratis en
ook voor een drankje wordt gezorgd.

Binnen veel gebieden in Nederland is
het haast onmogelijk om te gaan golfen en lid te worden van een golfclub
door de wachtlijsten die deze clubs
hanteren. Omdat in 2005 de 9 holes
golfbaan van Golfclub 't Zelle is uitgebreid naar een volwaardige 18 holes
baan is er geen wachtlijst meer en
kunnen er nieuwe leden worden aangenomen. Daarom houdt Golfclub 't
Zelle op zaterdag 14 april a.s. een Open
Dag, waar iedereen de baan kan bewonderen en zelf aan de slag kan met
'clubs en putters'.

Over golfclub 't Zelle
Golfclub 't Zelle is een vereniging en
gelegen in een coulisselandschap op
het gelijknamige landgoed nabij Varssel, tussen Ruurlo en Hengelo (Gld). De
uitdagende baan biedt volop ruimte
en speelmogelijkheid voor beginners
en gevorderden. Naast een 18 holes
wedstrijdbaan (par 73) en een 9 holes
par 3 baan (par 54) beschikt het complex over een gedeeltelijk overdekte
driving range, en pitch- en puttgreens.
De totale oppervlakte van het complex
bestrijkt ongeveer 95 ha. Golfclub 't
Zelle is een actieve en informele vereniging voor particulieren en bedrijven. Meer weten? Bezoek onze website
www.gczelle.nl of neem contact op
met het Hardy Sevink, manager van
Golfbaan 't Zelle. Adres Golfclub 't Zelle, Vierblokkenweg 1, 7255 MZ Hengelo (G).

De open dag begint om 12.00 uur en
duurt tot 17.00 uur. Tijdens deze dag
kunnen belangstellenden meedoen
aan allerlei activiteiten. Zo kan er onder leiding van golfprofessionals worden geoefend op de golfswing, maar
ook op kortere slagen, zoals het "chip-

AGENDA VORDEN
IEDERE DAG:
• Open Tafel iedere dag. Opgave bij de
Wehme.
• Jeu de Boulebaan bij de Wehme. Opgave bij de Wehme.
• Hobbyen voor ouderen in het Dorpscentrum. Op ma-wo en donderdagmorgen van 9 tot 12.00 uur. Info en
opgave bij Welzijn Ouderen Vorden.
• Meer Bewegen voor Ouderen: gymsport en spel -volksdansen-zwemmen. Informatie en opgave bij Welzijn Ouderen Vorden .
• Kaartclub ’s maandagmiddags en
bingo woensdagssmiddags in Dorpscentrum.
APRIL
11 ANBO klootschieten bij de Kleine
Steege
12 Klootschietgroep de Vordensen Pan

13-14 Toneelvereniging Krato in 't Wapen van 't Medler
18 ANBO klootschieten bij de Kleine
Steege
18 Handwerkmiddag en kraamverkoop Welfare Rode Kruis in de
Wehme
18 NBvP vrouwen van NU in de Herberg
19 Klootschietgroep de Vordense Pan
24 Chr. vrouwenbeweging Passage
Wijnmakersgilde
25 Klootschietgroep de Vordense Pan
25 ANBO klootschieten bij de Kleine
Steege
27 ANBO/PCOB Seniorenorkest Happy
Days in het Doirpscentrum
28 ANBO/PCOB Rijbewijskeuring voor
70 plussers info 55 20 03
28 HSV de Snoekbaars senior-wedstrijden
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U leest het goed!
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De Volkstuinvereniging
hoopt op een goed tuinjaar
De Volkstuinvereniging Vorden
heeft op woensdag 28 maart j.l de
jaarlijkse ledenvergadering gehouden in het Dorpscentrum in
Vorden. Daar is o.a. besloten dat
de contributie en de huur van de
tuinen hetzelfde blijft als vorig
jaar.

zier oplevert, ontspannend is, dat er
sociale contacten onderhouden kunnen worden en dat er genoten kan
worden van het eten van eigen verbouwde groenten.

Het Volkstuinencomplex aan de Raadhuisstraat in Vorden heeft 38 actieve
leden die vooral nu weer volop te zien
zijn in hun tuin.

Bij de jaarvergadering kwamen ook
de bestuursfuncties ter sprake; de
heer A. Dijkman stelde zich herkiesbaar als voorzitter, dhr. A. Gotink
blijft penningmeester en mevr. W.
Koopman blijft het secretariaat beheren.

Sommige leden verzorgen een hele
tuin van 150 vierkante meter en anderen een halve tuin.
Allemaal hebben ze met elkaar gemeen dat het werken in de tuin ple-

Bent u na het lezen van dit stukje
gelnteresseerd in het huren van een
volkstuin; er zijn nog enkele tuinen
vrij, neem dan contact op met het secretariaat, tel. (0575) 55 39 82.

Bridge

Groep C:
1 Mw. Tigchelaar/Mw. Schegget 56,46%
2 Mw./Dhr. Speulman 55,42%
3 Mw. Oldenhave/Stehmann 52,71%

UITSLAGEN VORDENSE
BRIDGECLUB
Maandag 2 april:
Groep A:
1 Mw. Vruggink/Dhr. Vruggink 63,02%
2 Mw. Hendriks/Dhr. Bergman 59,90%
3 Mw. v. Druten/Mw. Hulleman 59,38%
Groep B:
1 Dhr. Enthoven/Dhr. Jansen 59,72%
2 Mw. Warnaar/Dhr. Gille 58,33%
3 Mw. Matser/Dhr. Hissink 50,56%

Woensdag 4 april:Groep A:
1 Mw. Thalen/Dhr. Thalen 62,73%
2 Mw. van Gastel/Mw. Hendriks 62,62%
3 Dhr. Bergman/Dhr. Hissink 59,95%
Groep B:
1 Mw./Dhr. den Ambtman 61,81%
2 Mw. Jansen Vreling/Beekman 57,64%
3 Mw./Dhr. Koekkoek 56,25%

PRINTEN
COPIËREN
Naast offset-drukwerk verzorgen wij kwalitatief
hoog print- en copieerwerk, digitaal aangestuurd.
Snel en uitermate geschikt voor eenvoudig
drukwerk, in kleine oplagen en met een korte
doorlooptijd. Uitstekende presentatie van b.v.
uw rapporten, verslagen, manuals, e.d.

dr ukkerij Weevers
Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden
Postbus 22, 7250 AA Vorden
Tel. (0575) 55 10 10
Fax (0575) 55 10 86

DE
Zo goedkoop kan een
V O O R W
A A R D E
N
nieuwe Mitsubishi Colt voor
u zijn. Naast een enorme
voorraadkorting geeft Herwers ook nog eens een
gratis portable navigatiesysteem weg.

Kom snel profiteren want op=op!
Mitsubishi Colt Heartbeat 1.3

7X

Riant uitgerust met o.a.:
• 16” lichtmetalen velgen
• Semi-automatische airco
• ABS + EBD • Lederen stuurwiel
+ pookknop • Mistlampen vóór
• Centrale portiervergrendeling
+ afstandsbediening • Elektrisch
bedienbare ramen etc.

Normaal vanaf

€ 13.699,-

(Inclusief Heartbeatpakket voordeel van € 1.200,-)

-/- Voorraadkorting
-/- Uw inruil bijvoorbeeld

€
€

Nu alleen bij Herwers

€

750,4.950,-

7.999,-

Rij nu, betaal pas in 2008!*
Herwers Mitsubishi,
Gelderhorst 2, Zutphen, tel. (0575) 52 65 90
Prijs incl. BTW/BPM, excl. kosten rijklaarmaken, verwijderingsbijdrage en leges.
Afgebeeld model kan afwijken van standaardspecificaties. Aanbieding is geldig op voorraadauto’s voorzien van kenteken. *Vraag naar de voorwaarden.

MITSUBISHI COLT
AL V.A. € 11.499,www.herwersmitsubishi.nl

DRIVE ALIVE

Reizend muziekfestival krijgt in heel Nederland voeten aan aarde

Vrijwilligers gezocht!

Mega Piratenfestijn voor de tweede keer in Zelhem

Vrij Veilig Team

Het Mega Piratenfestijn slaat op zaterdag 5 mei voor de tweede maal de
tenten op in Zelhem. Het reizende muziekcircus vindt die dag plaats in
een enorme feesttent (de Willem Ruis-tent) op het terrein aan de Slangenburgweg. Op het programma staan optredens van tal van artiesten uit de
piratenwereld. Van Jan Smit tot Jannes, van Corry Konings tot Nick & Simon en van Lucas & Gea tot Thomas Berge. De tent kan plaats bieden aan
vele duizenden bezoekers.
Het festival wordt wederom georganiseerd in samenwerking met Radio Milano. Vorig jaar was het festival uitverkocht. Deze keer komt er een nog grotere tent te staan. Het programma is
nog uitgebreider dan vorig jaar. Ook
het aantal barfaciliteiten en sanitaire
voorzieningen wordt uitgebreid. Van
het MPF in Zelhem worden opnieuw
TV-opnames gemaakt.
Het Mega Piratenfestijn vormt in Oosten Noord-Nederland al een begrip. Het
reizende muziekfestival is onder andere jaarlijks te gast in Zelhem, Lemelerveld (Ov), Nieuwleusen (Ov); Borger
(Drente) en Surhuisterveen (Friesland).
Afgelopen jaar werd het feest voor het
eerst gehouden in Zelhem en in Lutjebroek (Noord Holland). De opzet is
even simpel als doeltreffend. Een
groot aantal bekende artiesten treedt
op en de van RTV-Oost en SBS6 bekende presentator Willie Oosterhuis jut
het publiek op tot volledige euforie.

Op het podium is ook ruimte voor een
groot aantal bezoekers. Zij vieren hun
eigen feestje. Het resultaat is dat de
sfeer van het podium afspat. De condens komt van het tentzeil naar beneden. En het publiek bouwt zijn eigen
feestje. In de polonaise, hossend of gewoon lekker met een biertje in de
hand van achteruit de tent (waar alles
wat op het podium gebeurt te volgen
is op grote filmschermen). Sfeer, sfeer
en nog eens sfeer. De Mega Piratenfestijnen zijn geen feesten, het zijn vieringen. Vieringen van het piratenleven; vieringen voor de liefhebbers van
deze zenders en vieringen van de
(doorgaans) Nederlandstalige muziek.
Uiteraard worden er ook TV-opnames
gemaakt.
De festivals worden in de oostelijke en
noordelijke provincies door vele duizenden mensen bezocht. Laagdrempeligheid staat centraal. ,,Met onze feesten brengen we jong en oud op de

been'', stelt organisator Eddy Mensink.
,,We hechten eraan om een betaalbare
avond uit te bieden aan een breed publiek. Vroeger hanteerden we zelfs 16
euro entree. Ik heb altijd geroepen dat
we ook niet hoger gingen zitten, maar
gezien de inflatie, de stijgende kosten
en ook het gegeven dat we voor onszelf de lat steeds hoger leggen wat betreft voorzieningen en programma
hebben we er 2 euro bij op moeten
drukken. Echt met pijn in het hart,
maar het kon niet anders.''
LIEFHEBBERIJ
Het is snel gegaan met de Mega Piratenfestijnen. Ruim drie jaar geleden
nam piratenfanaat Mensink het initiatief voor het eerste Mega Piratenfestijn
in Lemelerveld. Het was een groot succes. De eerste editie was binnen no-time uitverkocht. Niet lang daarna besloot hij om door te pakken en op
meer plekken in Nederland een dergelijk festival te organiseren. ,,Het komt
allemaal voort uit pure liefhebberij.
Bij de organisatie krijg ik hulp van
veel van mijn vrienden. Allemaal net
zoals ik van oudsher afkomstig uit de
regio rond Nieuwleusen. Voor ons betekent elke nieuwe editie van het Mega Piratenfestijn zoiets als 'Nieuwleusen on tour'.''

PROGRAMMA
Jan Smit, Nick & Simon, Jannes, Thomas Berge, Corry Konings, Koos Alberts, George Baker, Arne Jansen,
Charlène, Grad Damen, Lucas & Gea,
Dennie Christian, Mieke, René
Schuurmans, Jacques Herb, Jan &
Zwaan, Frank van Etten, Sugar Lee
Hooper, Martin Dams, Patrick!, Elz
Bakker, Stef Ekkel, Willem Barth en
John Sylvester.
VVK
Roenhorst, Globe Security/Radio Milano, Radio Ideaal en Eetcafé De Groes
in Zelhem; Dricom Computers in Varsseveld; café de Snor in 's Heerenberg;
Fox Partycentrum in Vragender; de
Brunawinkels in Winterswijk, Vorden,
Ruurlo en Zevenaar; café 't Hemeltje
in Ulft; café De Tol in De Witte Brink;
Huls (cd-afdeling) in Doetinchem; Restaria Bos in Gaanderen; Primera in
Aalten en Recreatiecentrum Slootermeer in Etten. Ook bij alle vestigingen
van Music Store in de Benelux kunt u
kaarten bestellen. Tevens zijn kaarten
verkrijgbaar op de site www.megapiratenfestijn.nl. Verder zijn er ook kaarten verkrijgbaar via www.ticketpoint.nl (tel: 0900-90008000), Ticketbox, de vestigingen van Music Store en
www.megapiratenfestijn.nl

Wil jij weten wat Reiki We willen een hond!
voor je kan doen?
Kom dan naar de informatieavond
op 24 april a.s. Graag vooraf aanmelden per telefoon bij Rianne
Leijten, Smidsstraat 13 te Vorden,
tel. 0575-553528 (na 18.00 uur) of
stuur een e-mail naar: info@reikivorden.nl
WAT IS REIKI?
Reiki komt uit Japan en betekent "Universele Levensenergie". Deze levensenergie stroomt door ieder mens. Deze stroom kan door stress geblokkeerd
raken, waardoor ziektes of problemen
kunnen ontstaan. Reiki is een krachtige, liefdevolle energie die je niet kunt
sturen of belnvloeden. Door jezelf (of

een ander) Reiki te geven wordt het
zelfgenezend vermogen van het lichaam gestimuleerd. Met als direct gevolg een diep gevoel van ontspanning.
Door regelmatig te behandelen wordt
je weerstand en vitaliteit vergroot. Reiki ondersteunt bij allerlei soorten van
klachten. Het bestrijdt niet alleen
symptomen, maar bereikt ook de oorzaak. Bovendien gaat Reiki zeer goed
samen met reguliere medische behandelingen, maar komt nooit in de
plaats daarvan! Iedereen kan Reiki leren. Voor een cursus Reiki heb je geen
speciale voorkennis of vaardigheden
nodig. Ook je opleidingsniveau speelt
geen rol.

Open dag op 14 april

Lente bij Deco Home Harmsen
De lente hangt in de lucht. Buiten
bloeit de natuur op en ontluiken
de mooiste kleuren. Binnen ook,
met de nieuwste interieurverven,
wandbekleding en stoffen. Bent u
ook toe aan iets nieuws? Kom dan
inspiratie opdoen tijdens de open
dag op 14 april van Harmsen Vakschilders en Deco Home Harmsen
in Hengelo (G).
Nog even en het lekkere buitenleven
kan weer beginnen. U geniet er ongetwijfeld éxtra van als de tuin er mooi
bij ligt. En eigenlijk geldt hetzelfde
voor het schilderwerk. Laat de buitenboel dit jaar weer extra stralen met
een nieuwe verflaag. Dat ziet er niet
alleen mooi uit; het is ook gelijk een
goede bescherming van het houtwerk.
Harmsen Vakschilders neemt u het
werk graag uit handen: binnen een
mum van tijd staat uw huis weer strak
in de verf.
Wilt u een voorproefje van dit vakwerk? Kom dan naar de open dag op
14 april aan de Zelhemseweg 21 in
Hengelo. U ontdekt er de nieuwste
buitenverven en kleuren en kunt ze
zelf uitproberen. Professionele schilders vertellen u graag hoe u de kwast
het best ter hand kunt nemen. Ze demonstreren dat ze op hoog niveau
kunnen werken met de nieuwe hoogwerker van 19 meter. Vergeet ook niet
te informeren naar het voordelige 6%
BTW-tarief dat geldt voor huizen ouder dan 15 jaar.

DECO HOME SHOWROOM
Tijdens de open dag worden in de Deco Home showroom de allerlaatste
trends op het gebied van interieurverf,
behang, meubelstof en vloeren gepresenteerd. De nieuwste verven brengen
wanden echt tot leven, of u nu kiest
voor oude Engelse kleuren of trendy
glitter en glamour verf. Bij Deco Home
Harmsen vindt u de beste verven van
topmerken op een rij. Ook hier kunt u
zelf de nieuwste verven van onder
meer Sigma zelf uitproberen.
Wandversiering is eigenlijk niet meer
nodig met de stijlvolle behangsoorten
van vandaag de dag. Grote, romantische bloempatronen, sierlijke silhouetten en aaibare en glanzende materialen maken de vellen van onder
meer Eijffinger tot ware kunstwerken.
De interieurstoffen zijn al even rijk en
romantisch. Het bloemetjesgordijn
mág weer en is mooier dan ooit. Blader tijdens de open dag bijvoorbeeld
eens in de stalenboeken van Designers
Guild, Sanderson en Osborne & Little.
FLEURIGE LENTEVERRASSING
Tijdens de open dag op 14 april gelden
speciale acties en kortingen. Zo begint
u de nieuwe lente dus éxtra voordelig.
Voor iedereen is er koffie met iets lekkers én een fleurige lenteverrassing.
Kom dus ook sfeerproeven en bij
Harmsen Vakschilders en Deco Home
Harmsen. Meer informatie vindt u op
www.harmsenvakschilders.nl of bel
(0575) 464000.

Er is al vaak over gesproken en de kinderen zeuren er om; een hondje.
Voor en nadelen worden tegen elkaar afgewogen en dan valt de beslissing,
er gaat een hondje komen. Het voorjaar is natuurlijk een mooie tijd om
met een pup te beginnen. Maar wat voor hond moet het worden? Groot,
klein gladharig of juist met een heel weelderige vacht? De grote en het uiterlijk zijn vaak beslissend bij de aanschaf van een hond.

Het formaat van de hond is zeker iets
om rekening mee te houden, een grote hond in een kleine flat is immers
geen goed idee. Daarbij eten grote
honden veel meer dan kleine, dus kosten ze ook meer. Maar meestal is het
toch dat guitige koppie waar men
voor zwicht. Men gaat daarbij helemaal voorbij aan het feit dat een lief
koppie ook een karakter heeft. En past
dat karakter wel bij mij en mijn gezin?
De buren hebben net zo'n hondje en

die luistert heel goed! Maar is hun gezinssituatie net als die van ons? Hebben wij net zoveel tijd als de buren om
aan de opvoeding van de hond te besteden? Realiseer je dat een hond 10 of
soms 15 jaar "meegaat". Je moet, wil je
al die jaren veel plezier aan hem beleven een "klik"met hem hebben die verder gaat dan een leuk uiterlijk. Hoe
kom je er achter wat voor karakter een
hond heeft? Honden zijn door de
mens "gemaakt". Niet letterlijk na-

tuurlijk, maar afhankelijk van zijn gebruiksdoel zijn honden
voor dat doel geselecteerd. Op die manier zijn de verschillende
rassen ontstaan met elk hun specifieke gebruikseigenschap. Op
dit moment telt Nederland bijna 400 officieel erkende hondenrassen. Hoe word je daar nu wegwijs in? Al deze afzonderlijke
rassen, zijn ondergebracht in 10 rasgroepen. Alle honden binnen een rasgroep hebben min of meer hetzelfde gebruisdoel.
Van honden uit de rasgroep Herdershonden kun je verwachten
dat ze over erf en gezin waken en zeer gericht zijn op de mensen die bij dat gezin horen. Maar ook dat ze over veel energie
beschikken en zich snel vervelen wanneer ze niets te waken en
te hoeden hebben. Met deze honden moet je veel wandelen,
fietsen of zwemmen en als het maar enigszins mogelijk is, aan
hondensport doen. Enkele honden uit deze rasgroep zijn: Border Collie, Schapendoes, Mechelse herder,Bouvier, Hollandse
herdershond, Bobtail, Collie enz. Kies je voor een (Cocker) Spaniel, Heidewachtel of Kooikerhondje, wees dan niet verbaasd
wanneer hij er tijdens de wandeling tussenuit schiet achter
wild of vogels aan. Hij komt immers uit de rasgroep van Staande honden, Spaniels en Retrievers, die gefokt zijn voor het opjagen van het wild in de richting van de jager.
Zo mag je van een zelfstandig werkende teckel (rasgroep Lopende honden en Dashonden) of Jack Russell (rasgroep Terriers)
geen slaafse gehoorzaamheid verwachten. En moet je niet verbaasd zijn wanneer je Beagle (ragroep Lopende honden en Dashonden) elk wildspoor uitwerkt dat hij tegenkomt. Honden
doen eenvoudig waarvoor ze zijn gefokt. Ben je gelnteresseerd
in een ras, of kruising daarvan, bel dan eerst met de rasvereniging voor informatie over dat betreffende ras. Zij kunnen je
niet alleen alles over het karakter vertellen maar ook alles over
ziektes die binnen dat ras kunnen voorkomen en je naar een
betrouwbare fokker doorverwijzen. Ook is het leuk eens een
tentoonstelling te bezoeken en een praatje te maken met de exposanten. Zij kennen hun ras als geen ander. Informatie over
tentoonstellingen en rasverenigingen zijn te vinden op de website van de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied Nederland;
www.kennelclub.nl
De informatie is ook te vinden in kynologische maandbladen
als Onze Hond of De Hondenwereld, te koop bij de boekhandel.
Kijk dus vooral wat verder dan een "handzaam formaat" en "olijke snoet" maar zoek vooral een hond die qua temperament en
geaardheid bij jou en je gezinssituatie past. Een beetje speurwerk vooraf kan veel teleurstelling voorkomen. Meer informatie www.karinwentink.nl

In de media is er steeds meer aandacht voor seksueel overdraagbare
aandoeningen (SOA). Landelijk is
er een stijging waar te nemen van
het aantal SOA. Bij GGD Gelre-IJssel
wordt de SOA-poli druk bezocht en
ook hier is een toename te zien in
het aantal gevonden SOA en dan
vooral onder jongeren.

Om meer bekendheid te geven aan veilig vrijen (preventie) en aan de activiteiten van de SOA-poli van GGD GelreIJssel, is de GGD in de lente en zomermaanden met demonstratiematerialen aanwezig op allerlei festivals, zomerfeesten etc. Bij deze activiteiten is
de aandacht met name gericht op jongeren.

De landelijke campagne van SOA Aids
Nederland 'Verneuk je nieuwe relatie
niet met een oude SOA, vrij SOA vrij!"
staat in 2007 hierbij centraal: voorlichting over veilig (dus mét condoom)
vrijen, hoe je een condoom moet gebruiken en over het belang van SOAtesten als je toch risico hebt gelopen.

Een andere belangrijke activiteit is het
bezoeken in de regio Gelre-IJssel van
de 'banen', ontmoetingsplaatsen voor
MSM = Mannen die Seks hebben met
Mannen, voor het geven van voorlichting en het uitreiken van condooms.
Ook hier is de boodschap: gebruik altijd een condoom en laat je regelmatig testen op SOA en HIV.

Ook wordt er gewezen op de hepatitis
B vaccinatiecampagne van GGD GelreIJssel.

De GGD wordt bij deze activiteiten,
soms op een ludieke manier, ondersteund door een groep vrijwilligers,
verenigd in het Vrij Veilig Team. En dit
team is hard op zoek naar nieuwe vrijwilligers!

Heb je belangstelling om je in te
zetten als vrijwilliger?
Wil je meer informatie? Kijk dan op
onze website www.ggdgelre-ijssel.nl of
neem contact op met een de coördinatoren van het Vrij Veilig Team: Reinie
van Zadelhoff of Joke Ruis, te bereiken
op telefoonnummer (0570) 664 664 of
via de e-mail:
r.vanzadelhof@ggdgelre-ijssel.nl,
j.ruis@ggdgelre-ijssel.nl

Sensa de nieuwste
behangsensatie

Sensa de nieuwste behangsensatie voor je interieur
bij Deco Home Harmsen. Een kleursexplosie met
Sensa voor alle ruimtes in je huis! Deze behangcollectie blinkt uit in velzijdigheid. Of je nu houdt van
klassiek of liever kiest voor trendy en strak. Het kan
allemaal. Maak je eigen unieke combinaties met
Sensa.

Varieren en combineren. Leef je uit met Sensa. Een uitgebreide collectie met een subtiel gevoel voor glamour.
Klassieke ornamenten in verrassende kleurcombinaties
zorgen voor een sprankelend effect in elk vertrek. Of
houd je meer van eenvoud; kies dan voor een lichtere
kleurcombinaties met een kleiner dessin.

SENSATIE OP JE MUUR
Heb je wel durf? Ga dan voor het wow-effect in trendy
zwart-wit en zilver. Combineer uitgesproken Sensa dessins met sprankelende uni's. Met de meest actuele kleuren zoals petrol, zachtgroen en fuchsiaroze in een uitgesproken stoer streepdessin of eigentijds ornament. Door
de optische hoog-laag effecten wordt je woonkamer,
slaapkamer, keuken of studeerkamer met Sensa de
meest sensationele ruimte van het huis! Creeer een subtiele ruimte met ingetogen gevoel voor verfijning en glamour met de Sensa lichte kleuren. Eenvoudige motieven
in fris groen, levendig grijs en combinaties met naturellen zoals beige en wit. Er is keus uit 31 verschillende kleuren en dessins. Zo maak je zeker een interieur met je eigen persoonlijke accent. Sensa is uitgevoerd in een hoogwaardige vinylkwaliteit. Daardoor is het goed te verwerken en gemakkelijk aan te brengen. Kom deze prachtige
collectie zelf bekijken. De D'imago collectie is exclusief
verkrijgbaar bij Deco Homo Harmsen, Zelhemseweg 21,
Hengelo (Gld.). Naast behang heeft D'imago ook een uitgebreide collectie verf, gordijnstoffen, raamdecoratie en
tapijt. www.harmsenvakschilders.nl

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

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

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

NIEUWE EN GEBRUIKTE KACHELS

• houtkachels • gaskachels • speksteenkachels • pelletkachels

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

Vincent Spiegelenberg
Oude Zutphenseweg 5a, 7251 JP Vorden

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

KUNSTSTOF KOZIJNEN
SERRES, HORREN
en ZONWERING

SHOWROOM:
openingstijden

dinsdag en donderdag van 10.00 tot 15.30 uur
zaterdag van 11.00 tot 15.00 uur.
’s avonds op afspraak. Mobiel 06 53487085.

Kantoor: Ruurloseweg 118
7251 LZ Vorden (Medler)
Telefoon: (0575) 55 92 32
Fax:
(0575) 55 92 67
E-mail: info@mrb-lensink.nl
Internet: www.mrb-lensink.nl
VCA-gecertificeerd TUV Nederland

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

Ongelooflijk veel
MATERIALEN tegen

scherpe prijzen
Voor de versterking van onze Technische buitendienst zijn wij op zoek naar

Signum is een compacte,
slagvaardige organisatie,
gespecialiseerd in systemen
voor telecommunicatie en
IT-diensten. Ons servicepakket
omvat verkoop, installering,
projectcoördinatie, systeembeheer, onderhoud en
storingsdienst. Kortom: een
zorg minder voor u. De aanpak
van Signum is een kwestie van
maatwerk. Maar dan wel maatwerk "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.

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.

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.

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

Inname van:

Tevens verkoop van:

• schoon puin

• ophoogzand

• puin/zand

• zwarte grond

• bouw- en sloopafval

• gebroken puin

• asbest

(dubbel verpakt in plastic)
GRONDWERKEN
STRAATWERKEN
SLOOPWERKEN
ASBESTSANERING

Varsselseweg 49
7255 NR Hengelo (Gld.)
Tel. (0575) 46 74 74
Fax (0575) 46 74 20
• ook op zaterdag •

Voor meer
informatie of
een vrijblijvende
offerte:

Voor veilige asbestsanering
vertrouwt u op
AB Oost Asbestsanering

Scheggertdijk 22
Postbus 7,
7218 ZG Almen

Kom kijken naar onze
SHIBAURA COMPACTE
TREKKERS EN FRONTMAAIERS

Oost

T 0900-9896
E asbest@aboost.nl

TE KOOP

Uw sollicitatie kunt u richten aan:
Mw. S. van der Maten, SvdMaten@signumbv.nl
Postadres: Hanzeweg 6, 7202 CG Zutphen

via inschrijving

v.o.f.

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

Postbus 21, 7200 AA Zutphen, www.signum.nl

www.bulten-techniek.nl

www.contact.nl

Nu ook op internet!
WEEKBLAD

Dus kijk snel op www.contact.nl

Koningsweg 7 Hengelo Gld

Vragen over Reiki??
Kom naar de
informatiebijeenkomst
over Reiki op 24 april
a.s. om 20.00 uur!
SVP vooraf aanmelden
bij Rianne Leijten,
tel.: 0575-553528
(na 17.30 uur)

Op een mooie locatie in het buitengebied gelegen woonboerderij met schuren en weiland. De totale kavel is 6760 m2.
De verkoop vindt plaats per inschrijving, i.s.m. Notariskantoor
Pera te Zelhem.
Kijkdagen: Zaterdag 21 april van 11.00 tot 15.00 uur en
Woensdag 25 april van 16.00 tot 19.00 uur.
Brochures en inschrijfvoorwaarden worden tijdens de kijkdagen
verstrekt, of op aanvraag.
Voor meer informatie, zie onze site: www.pgmakelaardij.nl
e-mailadres: info@pgmakelaardij.nl

Raadhuisstraat 9a 7255 BK Hengelo Gld
tel. 0575 465 525

De avonturen in 'Huize Vrolijk'

De kinder- en jongerenkampen
Voor ongeveer 10% van de kinderen tussen de 7 en 17 jaar zit het er
deze zomer (weer) niet in: Op vakantie gaan. Veel kinderen in Nederland zullen noodgedwongen de
zomervakantie thuis doorbrengen.
Simpelweg omdat er geen geld is
voor een vakantie of omdat de gezinssituatie het om andere redenen onmogelijk maakt. Stichting
VakantieKind biedt dé oplossing
en maakt het mogelijk dat ieder
kind kan genieten van een onvergetelijke zomervakantie!
Heb je zin in een vakantie vol nieuwe
vrienden, veel gezelligheid, leuke activiteiten en alles wat bij een gave zomervakantie hoort? Schrijf je dan snel
in als deelnemer óf kampleiding,
want bij Stichting VakantieKind ben je
aan het juiste adres!
DE VAKANTIEWEKEN
Bij Stichting VakantieKind kan je namelijk als deelnemer of kampleiding
in de periode van 14 juli tot en met 10
augustus kiezen tussen 3 verschillende vakantieweken. Zo is er Kinderdorp
voor kinderen tussen de 7 en 13 jaar,
Jeugdcamping voor de jongeren tussen de 12 en 16 jaar en -nieuw dit jaarJongerenHike voor de actieve jeugd
van 14 tot 17 jaar. Voor meer informatie over de verschillende vakantieweken, de beschikbare plaatsen of het begeleiden van één van deze weken, kan
je op onze website kijken.

Onder deze titel geeft Ada Lubbers, inwoonster van Hengelo Gld, een verhalenbundel uit. De verhalen van de bewoners van Huize Vrolijk zijn geschreven voor mensen met een verstandelijke beperking. Het zijn verhalen gezien vanuit hun leef- en belevingswereld.
Ada werkt sinds 1973 als verpleegkundige in de zorg voor mensen met een
verstandelijke beperking en sinds
1999 in een woning van Stichting Fatima in Doetinchem. Ada hield altijd al
van voorlezen. Ada: "Voorlezen is rustgevend. Iedereen weet dat je jonge kinderen die onrustig zijn heerlijk rustig
kunt krijgen door voor te lezen. Ik heb
dat altijd veel gedaan. Maar dit geldt
niet alleen voor kinderen. In de omgang met de mensen binnen de woning waar ik werk geldt dat ook zeker.
De verhalen uit bestaande kinderboeken bleken echter vaak toch te moeilijk. Ik begon al snel stukjes te vervormen zodat zij het konden begrijpen.
De bewoners smulden ervan."
Eigenlijk moesten de verhalen nog
eenvoudiger en Ada begon zelf te

schrijven. De bewoners inspireerden
haar. "Het zijn eenvoudige verhalen
van allerdaagse activiteiten, waar we
allemaal mee te maken krijgen. Eenvoudig, maar beslist niet kinderachtig. De verhalen zouden overal gebeurd kunnen zijn, dus ook bij hen
thuis. Eigenlijk wil iedereen het verhaal wel zelf beleven. De verhalen spelen zich trouwens wel af in onze moderne samenleving. Ze variëren van
'samen naar de disco' tot 'op vakantie
gaan' en van 'het kopen van nieuwe
kleding' tot 'het bakken van een appeltaart'."
De verhalen zijn stuk voor stuk spannend (maar niet té) en ze zijn doorspekt met humor. Bij het boodschappen doen gaat het net niet goed als
het onderste blik van de stapel gepakt

14 april Angerlo

BOH FOI TOCH

wordt en dat is lachen geblazen, als je
op vakantie gaat en je wilt je zwembroek inpakken en je kunt hem nergens vinden dan heb je een probleem.
Ada had mensen met een verstandelijke beperking voor ogen toen ze aan
het schrijven was. De verhalen spreken daarnaast oudere mensen ook erg
aan. Ze zijn niet te lang, hebben een
vrolijke kern en het brengt hen aangename gespreksstof. Een begeleider van
allochtone mensen vindt het boek ook
geschikt in de introductie van de taal
voor deze mensen. De verhalen zijn
eenvoudig, maar wel volwassen!
Ada geeft het boek in eigen beheer uit.
De illustraties zijn verzorgd door Dennis Takkenkamp en de bundel is gedrukt bij drukkerij Weevers. Het is verkrijgbaar bij 'Puur Natuur' aan de
Ruurloseweg, bij boekhandel BonVrie
aan de Spalstraat en bij Ada thuis, Hofstraat 5 in Hengelo Gld. Daarnaast in
de Fatima Sjop in Nieuw Wehl.

De Achterhoekse band Boh Foi
Toch komt 14 april a.s. weer naar
Dorpshuis Centrum "de Meent" in
Angerlo. De bezetting van deze al
16 jaar zeer populaire Achterhoekse band bestaat uit Hans Keuper,
Willem te Molder, Han Mali en Paul
Kemper. De vier muzikanten hebben allemaal hun wortels in de
Achterhoek. Diezelfde Achterhoek,
die in veel van hun nummers
wordt bezongen, geschilderd, gelauwerd en op de hak genomen.
De band speelt dampende en stampende feestmuziek, gelardeerd met inhaakwalsen, melancholische nummers, up tempo rock en country-achtig werk waarbij Kemper knettert, Mali shuffelt, te Molder dreunt en Keuper
zich te barsten trekt en douwt voor
een publiek "vanachttotachtentachenteg" die uit volle borst de refreinen
meezingen. Bekende nummers zoals
Beernd van Kuperi-j, Vrouw Begeerdink en Zeet de Jongs zullen ongetwijfeld niet ontbreken. De geheel eigen
manier van presenteren van Hans
Keuper en de goede muzikale symbiose van deze vier Achterhoekers zorgen
ervoor dat een optreden van Boh Foi
Toch ook op 14 april a.s. in Centrum
"de Meent" weer een speciale gebeurtenis wordt die je niet snel vergeet. Boh
Foi Toch: tjongejonge, het is me wat
en dat is 't ook. Het optreden in "de
Meent " begint om 20.30 uur. Zaal
open 19.30 uur. In de voorverkoop bij
Centrum "de Meent" 0313-473418.
Wees er tijdig bij want, vol is vol.

VAKANTIE VOOR IEDEREEN
Stichting VakantieKind zorgt ervoor
dat iedereen van een fantastische vakantie kan genieten. Daarom doen wij
er alles aan om de kampprijs zo laag
als mogelijk te houden en we bieden
zelfs speciale kortingen, wanneer de
kampprijs toch nog te hoog is. Wij vinden namelijk dat er géén enkele reden

is om niet uit te kunnen kijken naar
én te genieten van een gave zomervakantie. De deelnemers van Stichting
VakantieKind komen uit alle lagen van
de samenleving. Kinderen uit modale,
maar ook uit sociaal zwakkere gezinnen, kindertehuizen, pleeggezinnen
en andere sociale instellingen zijn welkom. Vanwege deze gevarieerde samenstelling van de groep hebben de
vakanties een groot sociaal karakter.

JANTJE BETON KEURMERK
Al jaren zijn wij in het bezit van het
Jantje Beton Vakantie Keurmerk. Dit
keurmerk staat voor veiligheid, professionaliteit, persoonlijke aandacht en
goede hygiëne. Als geen ander beseffen wij dat ieder kind uniek is en individuele aandacht verdient. Daarom
werken wij met goed opgeleide vrijwilligers en houden de groepen klein.

HULP GEZOCHT!
Voor komende zomer zijn we weer op
zoek naar enthousiaste vrijwilligers
die na een intensief trainingsweekend
ons leidingteam willen komen versterken! Ben je minimaal 18 jaar en gemotiveerd om een geweldige vakantieweek neer te zetten? Meld je dan snel
aan als vrijwilliger bij Stichting VakantieKind. Ook bieden we stageplaats
voor uitvoerende of voorbereidende
werkzaamheden; informeer vrijblijvend naar de mogelijkheden. Natuurlijk is ook financiële of materiele
steun welkom! Denk je ons, op welke
manier dan ook, te kunnen steunen,
neem dan contact met ons op of doneer uw financiële bijdrage op rekeningnummer 35.26.074. Voor meer informatie en het aanvragen van de folder is Stichting VakantieKind bereikbaar via e-mail (info@vakantiekind.nl)
of telefonisch op 06-10601953. Alle informatie is ook te vinden op onze internetsite: www.vakantiekind.nl

Tribute
to
Hanska
Wie kent er in de Achterhoek en verre omstreken
niet de naam HANSKA DUO.
In de zeventiger en tachtiger jaren werd er geen feest
of kermis gevierd zonder de
muzikale inbreng van dit legendarische duo. Iedereen
zong de hele avond uit volle
borst de nummers mee. De
Pruimenpolka, zeg schat
waor blief i-j met mien andievie, sex met die kale en
zo kun je nog wel even doorgaan. Zelfs anno 2007 worden deze liedjes nog volop
(mee) gezongen.
Nu, zo’n kleine 10 jaar na zijn overlijden hebben 2 mensen uit Baak, de
koppen bij elkaar gestoken om nog
eenmaal de herinnering aan het fenomeen Hans Wonnink weer tot leven te
brengen. Verschillende artiesten en
muzikanten die ooit met Hans op een
of andere manier hadden samengewerkt werden benaderd. Aan hun
werd de vraag gesteld of zij bereid waren mee te werken aan een avond in
het teken van. Er is natuurlijk maar
een dorp waar dit gebeuren plaats kan
vinden en dat is natuurlijk Boak.
Het dorp waar Het Hanska Duo meer
dan dertig jaar heeft gespeeld op alle
kermissen en vele feesten en partijen.
Elk jaar met de kermis kwam Hans
weer met een nieuw lied speciaal voor
die gelegenheid. Het dorp Boak (gemeente Bronckhorst) in de Achterhoek waar de woorden respect en
saamhorigheid nog bestaan en waar
een rijk verenigingsleven is. Vrijwilligerswerk wordt door velen gestimuleerd en is ook de grote kracht van dit
mooie dorpje. Om toch stil te staan bij
deze rasmuzikant en de gedrevenheid
die hij tot zijn laatst dag had toen hij
stierf aan kanker, hebben Roy Wolbrink en Werner Willemsen in decem-

ber 2006 het initiatief genomen om
met Annelies Wonnink in overleg te
gaan of zij iets voelde voor een Tribute
to Hanska.

Na dit onderwerp bespreekbaar te
hebben gemaakt kon er een planmatige opzet worden gemaakt voor dit festijn. Gemoedelijk en plezier en zijn de
trefwoorden van deze avond. De muzikanten die belangeloos hun medewerking hebben toegezegd zijn: Jan Manschot, Bennie Michelbrink, Fred Duyn,
Barth Glasbergen, Jeroen Pothoff ,
Eduard ten Have en zelfs Bennie Jolink
heeft spontaan aangeboden zijn bijdrage te leveren. Alle opbrengsten van
deze avond gaan naar het KWF fonds
die hun dank uiten voor het initiatief
om een feest in het teken te stellen van
KWF Kankerbestrijding. Zij waarderen
zeer dat wij tijdens deze tribute aandacht vestigen voor hun fonds en hierbij geld ophaalt voor de kankerbestrijding in Nederland. Het feest zal
Woensdag 9 mei plaats vinden op locatie: Hotel/Cafe/Restaurant “Herfkens”
Z-E weg 64 7223 DJ Baak, tel. (0575) 44
12 52. Aanvang van het feest is 19.30
uur. De kaartverkoop zal plaatsvinden
op zaterdagavond 14 april 2007 vanaf
20.00 uur.
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BRONCKHORSTPAGINA – Verschijnt in de gehele gemeente Bronckhorst in de edities Noord, Midden en Zuid

Nieuw in KEIJENBORG
IEDERE DONDERDAG VAN 10.00 - 17.30 UUR TEGENOVER DE KERK

VISHANDEL HENGEL
Speciale aanbieding:
4 haringen 5,1 gestoomde makreel 2,50
1 emmertje zure haring 3,1 kilo pangasius filet 9,95
Deze aanbieding is ook geldig voor de volgende plaatsen:
dinsdag: Baak (Herfkens), woensdag: Halle (Nijhof), vrijdagmorgen: weekmarkt Vorden,
Toldijk (Welkoop), Vrijdagmiddag: weekmarkt Zelhem, Drempt

Vishandel

Deze actie is geldig
t/m 20-04-07

Deze actie is geldig
t/m 20-04-07

‘Hengel’
Raadhuisstraat 51a, Hengelo Gld., tel. (0575) 46 34 60

Zojuist gepubliceerd:

www.binnenhuiscenterhci.nl
Reparatie van alle merken
wasautomaten, koelkasten
en diepvriezers

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

Weevers Net

UIT DE WEERD
Uw makelaar voor deze regio,
voor verkoop / aankoop van uw woning.

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

Ontwerp en realisatie internetsite’s

Vierakkersestraatweg 26 registertaxateur / rentmeester
7233 SG Vierakker
www.lomanvastgoed.nl
Tel: 0575-441331
www.taxatielandelijkvastgoed.nl

Rommelmarkt

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

NOG 2 WEKEN SPAREN VOOR DE AUTO! HET KAN NOG STEEDS!
BAKE-OFF
HEINEKEN PILS
MAND 24 flesjes
RB APPELTAART

8.

99

van 11.99 voor

SPA & FRUIT

GRATIS
SHOARMABROODJES
BIJ 1 KG SHOARMAVLEES

fles 1.5 liter à 1.15
DIVERSE SMAKEN

3 HALEN WEDUWE VISSER

2 BETALEN
MAATJES
HARING
PAK 3 STUKS

van 3.79 voor

JONGE JENEVER
fles 1 liter

2.

99

NU

ALBERT HEIJN
MOLENHOEK

stuk van 3.79

voor

SMULLIES
KIDSMIX
pak van 4.99

8.

99

HENGELO (G)

2.

79

3.

voor
+ 10 AUTOZEGELS GRATIS

FILET AMERICAN
bakje kg

9.

90

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

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

99

van 12.50 voor

Jaargang 3
Nr. 15, 10 april 2007
Gemeentehuis:
Raadhuisstraat 20, 7255 BN Hengelo Gld.
(Griffie/raad en de afdelingen
Maatschappelijke ontwikkeling,
Publiekszaken, Werk, inkomen en zorg)

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

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

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

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

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.

Gemeente Bronckhorst houdt jeugdraad op 17 en 19 april
Jeugd en besturen, hoe doe je dat?
Om de burger dichterbij de politiek
te brengen organiseert de griffie
van de gemeente namens de raad
allerlei activiteiten. In januari is
een project gestart met bezoeken
van basisschooljongeren aan het
gemeentehuis en -kantoor. Daarna
hebben raadsleden de leerlingen
bezocht op school. Dit project wordt
afgesloten met twee openbare
jeugdraadsvergaderingen op 17 en
19 april a.s., waarbij de leerlingen
een ingediend voorstel moeten
verdedigen. Aanvang van de vergadering is 17.00 uur, eindtijd ca.
18.30 uur. De vergaderingen worden
gehouden in de raadzaal van het
gemeentehuis in Hengelo Gld.
Wie doen mee?
Van de ca. 30 basisscholen die onze
gemeente telt, doen zeven basisscholen, groepen 7 en 8, mee aan
de jeugdraad. Voor deze leerlingen
is het niet eenvoudig gemaakt. Na
het volgen van de lessenserie 'Kies
voor kids' doen ze mee aan een
raadsvergadering. De leerlingen
hebben vooraf een voorstel op
papier uitgewerkt en aan de griffie
toegestuurd. Ze moesten bij de
uitwerking van het voorstel aan
de hand van een aantal criteria
(financieel, juridisch, praktisch etc.)
nagaan of het voorstel haalbaar
en uitvoerbaar is. Een voorbeeld
is dat ze nagaan of de aanleg van
een speelplaats volgens een
bestemmingsplan mogelijk is of dat
er nog ontheffing of vrijstelling voor
nodig is. De kinderen konden
hiervoor vragen stellen bij de
betreffende ambtenaren. Het
beschikbare budget per jeugdraadsvergadering is € 500,-.
De vergadering
Van de ingediende voorstellen heeft
de griffie een vergaderset gemaakt
met een agenda. Op die manier
kunnen de deelnemers zich goed
voorbereiden. De raad wordt voorgezeten door burgemeester Aalderink,

straat -Vincent van GoghstraatJan Steenstraat en de Polweg.

Op 9 januari jl. mochten leerlingen van basisschool Schildersoord uit Zelhem de stoelen in
de raadszaal al even uitproberen

bijgestaan door de griffier. De basisscholen wijzen elk vijf leerlingen aan
als vertegenwoordigers van hun
school. Zij nemen plaats aan de
raadstafel en doen mee aan de
discussie. De overige leerlingen
nemen plaats op de tribune. De
woordvoerders krijgen elk vijf
minuten om hun voorstel toe te
lichten. Hierbij kunnen ze gebruik
maken van een powerpointpresentatie of andere ondersteunende
materialen. Na elke presentatie is er
gelegenheid om vragen te stellen.
Als iedereen zijn of haar voorstel
heeft toegelicht gaan de leerlingen
met elkaar in discussie om te kijken
welk voorstel, op argumenten,
uitgevoerd gaat worden. Hierover
besluiten ze via een stemming.
Agenda
Op de agenda staan onder meer de
volgende onderwerpen:
17 april 2007:
• Voetbalkooi Keijenborg
Voorstel van basisschool
St. Bernardus uit Keijenborg voor
een voetbalkooi in Keijenborg
• Basketbalbucket en belijning
Drempt
Voorstel van basisschool
Gildeschool uit Drempt voor een

Afdeling op 19 april eerder dicht

tweede basketbalbucket en
belijning op het trapveldje aan de
Binnenweg in Drempt.
• Pingpongtafel Hengelo Gld.
Voorstel van basisschool
Ds. J.L. Piersonschool uit Hengelo
Gld. voor een pingpongtafel met
bankjes op het veldje naast
sporthal De Kamp in Hengelo Gld.
• Reconstructie/herinrichting
speelveld in Zelhem
Voorstel van basisschool
Schildersoord uit Zelhem voor
reconstructie/herinrichting
speelveld naast sporthal De Pol
aan de kant van de Frans Hals-

19 april 2007:
• Bronckjop met kabelbaan
Wichmond
Voorstel van basisschool De Garve
uit Wichmond voor een jongerenontmoetingsplek 'Bronckjop' met
kabelbaan aan de Lindeselaak in
Wichmond.
• Skatebaan Hengelo Gld.
Voorstel van basisschool Rozengaardsweide uit Hengelo Gld. voor
een skatebaan bij het crossbosje
in Hengelo Gld.
• Crossfietsbaan Steenderen
Voorstel van basisschool De
Steenuil uit Steenderen voor een
crossfietsbaan aan de Molenkolkweg in Steenderen.
Evaluatie en uitvoering van besluit
Als er een besluit genomen is, wordt
het ook werkelijk uitgevoerd. De
betreffende basisschool houdt
hierover contact met de griffie. Na
afloop van de jeugdraad evalueren
de griffie, raadsleden, leerlingen en
leerkrachten. Hoe hebben de
leerlingen en leerkrachten het
ervaren en heeft het project aan de
verwachtingen voldaan? Wat ging
goed en wat ging minder goed?
Ook komt aan de orde of dit voor
herhaling vatbaar en zo ja, wanneer.

Burgemeester Aalderink legt de leerlingen het één en ander uit

Monumentencommissie

Op 19 april 2007 is de afdeling Financiën en belastingen van de gemeente
vanaf 13.30 uur gesloten.

Groenafval niet meer aanbieden via
Delta!
Werkvoorzieningschap Delta verzorgt een deel van het onderhoud in
de gemeentelijke plantsoenen. Het
groenafval hiervan brengen zij naar
diverse verzamelplekken. De buitendienst van de gemeente zorgt
ervoor dat dit regelmatig wordt
opgehaald. In het verleden golden
afspraken (met name in Steenderen) dat inwoners hun groenafval
ook bij de verzamelplekken
mochten leggen. Ook dit nam de
buitendienst mee.
Sinds 1 januari 2007 geldt dit echter
niet meer! Delta zorgt nu zelf voor

de afvoer van het groenafval en de
kosten van het extra groenafval
van inwoners worden in rekening
gebracht bij de gemeente. Dit is niet
de bedoeling!
Voor inwoners zijn andere manieren
om van hun groenafval af te komen
(o.a. de groene container, afvalbrengpunten en bladkorven).
Zie de afvalkalender en de
nieuwsbrief over het nieuwe
afvalvalsysteem die u onlangs in
de brievenbus kreeg.

Monumenten in de Dorpsstraat in Laag-Keppel

De monumentencommissie
vergadert op 18 april 2007 om
09.00 uur in het gemeentekantoor.
De vergadering is openbaar.

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

Opening Cruyff Court Klaas Jan
Huntelaar Veld in Hummelo op 19 april
Op 19 april a.s. opent oud-inwoner
Klaas Jan Huntelaar het Cruyff
Court in Hummelo. Klaas Jan werd
in 2006 Talent van het Jaar. Tijdens
het voetbalgala kreeg hij dit veld
van de Johan Cruyff Foundation
aangeboden. Zijn wens om dit
Cruyff Court te creëren op de plek
waar hij vroeger zelf veel voetbalde,
is hiermee ingewilligd. Dit veld
werd mogelijk gemaakt door een
samenwerking tussen de Cruyff
Foundation en de gemeente.
Sport stimuleren
Voor deze middag is, in samenwerking met de Gelderse Sport
federatie, een feestelijk en sportief
programma samengesteld. Het
programma begint om 16.00 uur en
is naar verwachting om 18.30 uur
afgelopen. De gemeente is trots op
deze nieuwe aanwinst voor de
sport. Met het veld willen de Cruyff
Foundation en de gemeente sport

voor jongeren stimuleren. Sport is
op de Cruyff Courts niet alleen een
doel, maar vooral ook een middel
om thema's als sociale verantwoordelijkheid, integratie, samenspelen
en normen en waarden in het spel
te brengen. Door kinderen dicht bij
huis de mogelijkheid tot voetbal te
bieden, krijgt de bereikbaarheid
voor kinderen een extra impuls.
Het Cruyff Court is een openbaar
kunstgras voetbalveldje. Het ligt
achter de woningen van de
J.D. Pennekampweg in Hummelo
en is via een pad in deze straat te
bereiken. Hier kunnen jongeren en
kinderen uit het dorp het gehele
jaar door met elkaar voetballen.
Voor hen, en ook voor kinderen met
een beperking, organiseert de
gemeente, samen met basisscholen uit Hummelo, sportverenigingen en welzijnsorganisaties,
regelmatig sportieve activiteiten.

Huiselijk geweld: zo veel vormen
Huiselijk geweld is de omvangrijkste vorm van geweld in onze
samenleving. Bijna de helft van alle
Nederlanders maakt ooit in zijn of
haar leven op enige wijze geweld in
de thuissituatie mee. Mensen zijn –
zeggen de cijfers – nergens zo
onveilig als thuis. De gevolgen van
thuisgeweld kunnen ernstig zijn:
bijvoorbeeld verscheurde gezinnen,
psychische en psychiatrische
problemen, middelengebruik en
verslaving, werkverzuim.
Angela: "De problemen zijn begonnen toen ik zwanger werd. Het leek
wel alsof hij jaloers was op het kind
in mijn buik. Ik probeerde lief voor
hem te zijn, ook al voelde ik me de
hele dag beroerd en misselijk. Hij
heeft me voor het eerst geslagen
toen ik terugkwam van een bezoek
aan de verloskundige. Zij had me
geadviseerd om zoveel mogelijk te
rusten. We moesten die avond naar
een feestje van zijn werk en ik kon
dat echt niet opbrengen. Toen
sloegen de stoppen bij hem door. Hij
vond dat ik hem in de steek liet. Het
ging van kwaad tot erger. Pas toen
hij in een dolle driftbui onze dochter
van inmiddels vier wilde slaan, werd
mij duidelijk dat dit
nooit vanzelf over
zou gaan. Ik heb
mijn spullen gepakt
en ben gegaan. We
hebben wel weer
contact, maar ik wil
pas praten over samen verder gaan als
hij zich laat behandelen."
Jamie (8): "Mijn vader en moeder zeggen altijd dat ik een
grote druktemaker
ben en altijd een

grote bek heb. Nou, dat hebben ze
zelf ook. Ze maken heel vaak ruzie.
Dat doen ze als ik al in bed lig. Ze
denken dat ik het niet weet, maar ik
hoor het wel! Ik wil dat ze ermee
stoppen. Morgen zal ik mijn best
doen om een goede jongen te zijn.
Misschien maken ze dan minder
ruzie. Soms denk ik dat het voor
de rust in huis beter is als papa
weggaat. Maar ik vind hem eigenlijk
ook wel lief."
Janine: "Ik ben nu bijna zes jaar met
Joop getrouwd. Eigenlijk is hij best
een lieve man. Maar hij heeft van die
buien. Dan kan ik niks goed doen en
dan is hij zo ongelofelijk jaloers.
Terwijl, ik denk er niet over om iets
met een ander te beginnen. Vaak
komt het er op neer dat hij mij slaat.
Echt, dan lijkt hij wel een ander
mens. Daarna heeft hij ook altijd
veel spijt en moet hij huilen. Hij
bedoelt het ook niet zo. En dan
maken we het weer goed. Mijn
vriendin zegt steeds maar dat ik van
Joop af moet. Maar ik hou van hem
en wil hem niet kwijt. Ik wil alleen
dat het slaan stopt. En Joop wil dat
ook wel denk ik."

Gemeentelijke belastingen
Leuker kunnen we het niet maken
We betalen allemaal belasting. Ook
de gemeente vraagt haar inwoners
op diverse manieren om geld.
Afhankelijk van het doel en belang
gebeurt dat onder verschillende
benamingen. Soms zijn het leges
bijvoorbeeld om een bouwvergunning aan te vragen, dan weer heffingen. Een andere keer gaat het om
de gemeentelijke belastingen.
Bijvoorbeeld de gebruiker van een
woning die aangesloten is op de
riolering, betaalt daarvoor rioolrecht. Via de afvalstoffenheffing
betalen we voor het verwerken van
het afval dat u in de afvalcontainer
aan de weg zet.

€

Inzet belastingen
Het meeste geld ontvangt de
gemeente Bronckhorst van het rijk.
Met de gemeentelijke belastingaanslag leveren inwoners en
bedrijven binnen Bronckhorst ook
een financiële bijdrage aan de
gemeente. Deze inkomsten zijn
belangrijk voor de gemeente.
Hiermee kan zij taken uitvoeren in
het belang van de leefbaarheid van
Bronckhorst zoals onderhoud van
wegen en plantsoenen, speelvoorzieningen en beheer van de zwembaden en sporthallen.

Eind maart is bij de meest mensen
(en bedrijven) het aanslagbiljet
gemeentelijke belastingen en/of
WOZ-beschikking 2007 in de bus
gevallen. Op dit biljet is de nieuwe
WOZ-waarde (WOZ-beschikking)
vermeld. Bij het aanslagbiljet zit ook
de 'Belastinggids 2007'. Hierin vindt
u praktische informatie over de WOZ
en de gemeentelijke belastingen.
Verder staat er bijvoorbeeld in hoe u
bezwaar kunt maken en hoe u een
bijdrage op grond van de Declaratieverordening kunt aanvragen.
Eén aanslagbiljet
Naast de OZB-aanslag en de WOZbeschikking zijn in de gemeentelijke
aanslag de afvalstoffenheffing, het
rioolrecht, de rioolaanlegbelasting,
de baatbelasting en de grafrechten
verwerkt. De aanslagen die u
ontvangt, hangen af van uw
persoonlijke situatie.
Nu jaarlijks nieuwe WOZ-waarde
Tot 2005 werden alle onroerende
zaken in Nederland eens in de vier
jaar getaxeerd voor de Wet WOZ.
Door een wetswijziging is deze
periode van vier jaar per 1 januari
2005 verkort naar twee jaar.
Vanaf 2007 worden alle onroerende
zaken jaarlijks van een nieuwe
WOZ-waarde voorzien. De WOZbeschikking die u nu heeft
ontvangen is geldig van 1 januari
2007 tot en met 31 december 2007.
In 2008 ontvangt u weer een nieuwe
WOZ-beschikking.

Taxatieverslag opvraagbaar via
internet
De gemeente moet u inzicht kunnen
geven in de onderbouwing van de
waardebepaling van uw pand.
Iedereen die een WOZ-beschikking
heeft ontvangen, kan een taxatieverslag raadplegen en downloaden via
onze website www.bronckhorst.nl.
Onder het kopje 'Balie Belastingen
WOZ Bronckhorst' kunt u inloggen
met de combinatie van uw aanslagnummer en aanslagbedrag. Een
taxatieverslag is geen taxatierapport
zoals u dat van een makelaar kent.
Het taxatieverslag bevat minder
gegevens en is eenvoudig van opzet.
Het taxatieverslag bevat, naast de
aanduiding van het object en de
kadastrale gegevens, enkele
kenmerken die van belang zijn voor
de waardebepaling. Verder geeft het
verslag inzicht in de aansluiting van
de vastgestelde waarde op de

Eigenaren van woningen betalen onroerende zaakbelasting.

markt. Bij woningen gebeurt dit door
de vermelding van de verkoopprijzen
van enkele min of meer vergelijkbare woningen. De vergelijkbare
woningen zijn vrijwel nooit identiek
aan uw woning. Met de verschillen is
bij de waardebepaling rekening
gehouden. Voor niet-woningen
(bedrijven, kantoren, scholen etc.)
geldt een afwijkende methode van
taxeren. U kunt meer over
methodes voor niet-woningen
vinden op de website
http://www.wozinformatie.nl/
publieksinformatie (zie rubriek:
Waardering niet-woningen). Het
taxatieverslag wordt alleen aan
belanghebbende eigenaren en/of
gebruikers van objecten verstrekt.
Als u niet beschikt over een
internetverbinding dan kunt u een
taxatieverslag aanvragen met de
'Aanvraagkaart taxatieverslag' uit
de Belastinggids 2007.
Vrijstelling voor woningdelen bij
bedrijven
De gebruikersbelasting onroerende-zaakbelasting (OZB) is voor
woningen per 1 januari 2006
afgeschaft. Vanaf 2007 is wettelijk
geregeld dat ook de waarde van
het woondeel bij een bedrijf, een
zogenaamd gemengd bedrijfspand,
is vrijgesteld. Een gemengd
bedrijfspand is een object waarin
wordt gewoond, maar dat ook nog
een andere functie heeft.
Bijvoorbeeld een woonwinkelpand,
een woning met praktijkruimte(n) en
een boerderij. Als de waarde van
de woondelen van een gemengd
bedrijfspand minder is dan 70% van
de totale waarde van het object, is er
sprake van een niet-woning voor de
OZB. De totale waarde van het
woondeel is belastingvrij voor de
gebruikersbelasting niet-woningen.
Het belastingvoordeel is direct in de
aanslag gemeentelijke belastingen
2007 verwerkt.

Voorbeeld
Bij een bedrijf met een WOZwaarde van € 300.000,- hoort een
bedrijfswoning van € 100.000,-.
De aanslag gebruikersbelasting
OZB voor niet-woningen wordt
dan berekend over € 200.000,-.

Is de waarde van de woondelen van
een gemengd bedrijfspand meer
dan 70% van de totale waarde van
het object, dan is de totale waarde
van het object belastingvrij voor de
gebruikersbelasting niet-woningen.
Hiervoor heeft u dan een brief
ontvangen waarin de vermindering
op de gebruikersaanslag OZB
niet-woningen is verwerkt.
Over betalen
Veel mensen maken gebruik van de
mogelijkheid om de aanslag automatisch te betalen. Door middel van
automatische incasso worden de
betalingen gespreid over tien maandelijkse termijnen. U hoeft dus zelf
niet meer aan de betaling van de
aanslag te denken. U moet er wel
voor zorgen dat er voldoende saldo
op uw rekening staat. Als u geen gebruik maakt van automatische incasso dan moet u de aanslag in twee
termijnen betalen. De laatste
vervaldag is dan drie maanden nadat
de aanslag is opgelegd. Hebt u de
gemeente niet gemachtigd en wilt u
automatisch gaan betalen, dan kan
dat met de machtigingskaart in de
'Belastinggids 2007'. Vul de kaart zo
spoedig mogelijk in en stuur deze
naar de gemeente.
Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met de afdeling Financiën
en belastingen. Zie voor de telefoonnummers en openingstijden de
'Belastinggids 2007'.

Vlaginstructie geboorte
Ter gelegenheid van de aanstaande geboorte van
het derde kind van Z.K.H. de Prins van Oranje en
H.K.H. Prinses Máxima der Nederlanden is door
het Ministerie van Binnenlandse Zaken een vlaginstructie gegeven. Zodra de Rijksvoorlichtingsdienst het bericht heeft uitgedaan dat het derde
kind geboren is, mag de Nederlandse vlag met
wimpel uitgehangen worden tot zonsondergang
van die dag. Als de mededeling pas na 16.00 uur
gedaan wordt, mag ook de daaropvolgende dag
gevlagd worden. Mocht de mededeling op zondag
gedaan worden, dan mag die dag niet worden
gevlagd. Dat mag dan pas de maandag daarna.
Hetzelfde geldt voor een mededeling over de
geboorte van het kind op zaterdag na 16.00 uur:
dan mag die dag tot zonsondergang gevlagd worden, zondags niet, maandags daaropvolgend wel.

De zon is er weer, temperaturen stijgen: binnenkort is het de Wat vindt u van de gemeentepagina's
hoogste tijd voor een duik in het zwembad!
in Contact?
De verwarmde buitenzwembaden
van de gemeente Bronckhorst
openen op 21 april (het Burg.
Kruijffbad in Steenderen) en 1 mei
(het Hessenbad in Hoog-Keppel en
Het Elderink in Hengelo Gld.) hun
deuren weer. Veel mensen hebben
eind maart gebruik gemaakt van de
mogelijkheid om in de voorverkoop
een abonnement tegen gereduceerd tarief aan te schaffen
(hun abonnement krijgen zij vanaf
16 april thuisgestuurd). Dat is mooi,
want het weer wordt beter.
De zon laat zich weer zien en de
temperaturen stijgen. U krijgt vast
weer zin in een heerlijke duik in het
zwembad. Wij begroeten u graag in
onze baden.

Heeft u de speciale voorverkoop
gemist maar toch interesse in een
abonnement of 10-badenkaart dan
kunt u terecht bij de zwembaden
vanaf de opening. De tarieven zijn
dan:
• Standaard abonnement
(vanaf 17 jaar):
€ 54,30
• Jeugdabonnement
(4 t/m 16 jaar):
€ 38,60
• Gezinsabonnement:
€ 104,00
• 10-badenkaart
volwassenen:
€ 25,60
• 10-badenkaart jeugd:
€ 18,30

Abonnementhouders kunnen in
alle drie de gemeentelijke openluchtzwembaden terecht! Natuurlijk
kunt u ook gewoon dagkaarten
kopen als u zin en tijd heeft om te
zwemmen.

bepalend. De schrijfstijl van de
artikelen wordt als precies goed
(66%) of eenvoudig (18%) ervaren.
De verhouding tekst – illustraties/
foto's vindt u precies goed (66%),
hoewel een deel (18%) de voorkeur
heeft voor minder tekst en meer
illustraties/foto's.
De lengte van de artikelen wordt
over het algemeen als precies goed
beoordeeld (71%), enkele mensen
(10%) geven aan dat het te lang is.
De artikelen worden als interessant
en leuk genoeg gewaardeerd (85%).
De berichtgeving is objectief genoeg
(79%), 17% had hierover geen
mening.

Zwemles in het Hessenbad in Hoog-Keppel

Ook zwemlessen voor
volwassenen in Steenderen
In het zwembad van Steenderen
kunnen nog kinderen geplaatst
worden voor het A-diploma. Ook kan
op de donderdagavonden van 20.00
tot 20.30 uur zwemles voor volwassenen gegeven worden! Voor meer
informatie of opgave, kunt u contact
opnemen met het Burg. Kruijffbad
via tel. (0575) 45 22 63.
Snorkel-, survival- of
aquajoggingles in Hengelo
Voor het zwembad in Hengelo
kunnen liefhebbers zich opgeven
voor de diploma's snorkelen en
survival. Niet alleen leuk om te
doen, maar ook zeer geschikt om de
zwemvaardigheid te vergroten.
Ook wil het zwembad dit jaar voor
volwassenen aqua-jogging
organiseren. Mogelijke tijden zijn

maandag van 13.00 tot 13.30 uur
en/of woensdag van 10.15-10.45 uur.
Bij voldoende belangstelling
beginnen de lessen in de 2e week
van mei 2007. Wilt u meer informatie
of uzelf opgeven, schrijf dan uw
naam, adres, telefoonnummer en
wat u wilt doen op papier en doe
deze in de brievenbus van het
zwembad op de Elderinkweg of
neem contact op met zwembad
't Elderink via tel. (0575) 46 17 43.
Aquajogging en zwemlessen in
Hoog-Keppel
Voor het zwembad in Hoog-Keppel
kunt u uw kind nog opgeven voor de
diploma's A, B en C en de diploma's
Survival 1, 2 of 3. Ook kunnen
volwassenen zich nog aanmelden
voor aquajogging. Neem voor
informatie contact op met Het Hessenbad via tel. (0314) 38 13 46.

Uit de raad
Commissievergaderingen
Beleidsontwikkeling en
Evaluatie en controle
Extra commissie Beleidsontwikkeling
Op 11 april a.s. houdt de commissie
Beleidsontwikkeling een extra
vergadering in de raadzaal van
het gemeentehuis. De openbare
vergadering begint om 19.00 uur en
u bent van harte welkom om deze
vergadering bij te wonen. Op de
agenda staat onder meer:
• Discussie grondbeleid
De gemeente gaat grondbeleid
(over o.a. grondprijzen, aan- en
verkoop van gronden en hoe we
dat doen) opstellen. Tijdens deze
bijeenkomst wordt aan de hand
van stellingen over de kaders voor
het nieuwe beleid gesproken.
Commissie Evaluatie en controle
Op 11 april a.s. vergadert de
commissie Evaluatie en controle in
de raadzaal van het gemeentehuis.
De openbare vergadering begint om
20.30 uur en u bent van harte
welkom om de vergadering bij te
wonen. Op de agenda staan onder
meer de volgende onderwerpen:
• Appartementencomplex Baakse
Beek Vorden
N.a.v. een inspreker tijdens de
raadsvergadering van 22 maart
2007, bespreekt de commissie
het geplande nieuw te bouwen
project.
• Masten voor mobiele
telecommunicatie
De commissie discussieert
over het bestaande beleid, de
bevoegdheden van de raad, de
visie van het college en de
lopende aanvragen.
• Aanpassingen sportkantines in
Steenderen en Hoog Keppel
Het plan om op basis van
wettelijke eisen noodzakelijke
aanpassingen in de kantines van
de sporthallen in Steenderen

('t Hooge Wessel) en Hoog-Keppel
(Hessenhal) uit te voeren (o.a. aan
tegelwerk, de afzuiginstallaties
en de koel- en droogopslagruimten) wordt aan de raad
voorgelegd. Als de raad positief
beslist, is de planning dat de
bouwwerkzaamheden in de
zomervakantie plaatsvinden.
• Beslissing bezwaarschriften
Wet voorkeursrecht gemeenten
Naar aanleiding van de Wet
voorkeursrecht gemeenten heeft
een aantal eigenaren van de
betreffende percelen grond
bezwaar gemaakt.
Commissie Beleidsontwikkeling
Op 12 april a.s. vergadert de
commissie Beleidsontwikkeling in
de raadzaal van het gemeentehuis.
De openbare vergadering begint om
20.00 uur en u bent ook van harte
welkom om deze vergadering bij te
wonen. Op de agenda staan onder
meer de volgende onderwerpen:
• Bestemmingsplan Buitengebied
Hummelo en Keppel
Het bestemmingsplan moet op
een aantal onderdelen worden
gecorrigeerd. Er zijn vijf zienswijzen naar voren gebracht.
• Notitie minimabeleid
Deze notitie bevat aanvullende
maatregelen om het minimabeleid te optimaliseren en uit te

breiden, zodat iedere inwoner van
Bronckhorst in zijn levensonderhoud kan vooorzien en kan deelnemen aan het sociale leven.
Daarnaast vraagt het college de
raad een extra krediet van
€ 39.005,- voor 2007 beschikbaar
te stellen.
• Welstandsnota
B en w presenteren de raad de
nieuwe welstandsnota Bronckhorst. Hierin zijn de welstandscriteria en toetsingswijzen voor
bebouwingen/gebieden opgenomen. Nieuwe onderwerpen zijn
agrarische complexen en
landgoederen. Medio 2007
komt ook een digitale versie
beschikbaar die voor iedereen
gemakkelijker leesbaar is doordat per adres de welstandscriteria zichtbaar worden.
Spreekrecht
Tijdens deze vergaderingen kunt u
gebruik maken van het recht om in
te spreken. In tegenstelling tot de
raadsvergaderingen kunt u hier
inspreken over onderwerpen die
juist wel op de agenda staan. De
maximale spreektijd is vijf minuten.
U kunt zich hiervoor aanmelden bij
de griffie, onder opgave van het
onderwerp waarover u wilt spreken,
tel. (0575) 75 05 43 of e-mail:
griffie@bronckhorst.nl.

In januari/februari van dit jaar
vond u in Contact een enquête
waarin u uw mening over de
gemeentepagina's kon geven.
Na de herindeling zijn de gemeentepagina's Bronckhorst in huis aan
huisblad Contact van start gegaan.
De pagina's verschijnen nu sinds
twee jaar in de huidige opzet. De
pagina's zijn voor de gemeente een
belangrijk middel om u te informeren over zaken die bij ons spelen en
voor u van belang kunnen zijn. Wij
vinden het dan ook belangrijk om
te weten wat u van de wekelijkse
informatie vindt, vandaar de
enquête.
We waren blij met de respons: we
kregen maar liefst 257 ingevulde
enquêtes retour. Veel reacties
kwamen uit Hengelo Gld. (21%) en
Vorden (20%). We hebben alle
antwoorden verwerkt en geven
hieronder de resultaten weer:
Van alle mensen die de enquête
hebben ingevuld, gaf 81% aan de
gemeentepagina's iedere week
te lezen. Hiervan leest 94% bijna
alles (incl. de Openbare bekendmakingen) en neemt daar tot
15 minuten (42%), 15 tot 30 minuten
(48%) of zelfs 30 minuten of langer
(12%) de tijd voor.
Daarna waren de vragen ingedeeld
in twee delen: het algemene deel
met artikelen en het deel met de
Openbare bekendmakingen.
Algemene deel met artikelen
In 63% van de gevallen bepaalt het
onderwerp of het artikel door u
gelezen wordt. In 31% van de
gevallen zijn de foto's/illustraties

Openbare bekendmakingen
Het deel met de openbare bekendmakingen is voor u overzichtelijk
(95%) en de informatie is begrijpelijk
(97%). De vormgeving is overzichtelijk (72%) en leuk/afwisselend (11%),
de gebruikte lettergrootte is precies
goed (90%) of voor een aantal
mensen (10%) te klein.
Informeert de gemeente u over het
algemeen genoeg? U vindt van wel
(55%) of soms wel/soms niet (42%).
Het belangrijkste middel voor u om
gemeentelijke informatie te lezen is
allereerst de gemeentepagina's in
Contact (85%) en daarna de regionale kranten (10%) en de website
www.bronckhorst.nl (5%).
Rapportcijfer: 7,5
Dan het rapportcijfer: u beloonde
de gemeentepagina's met een
7,5! Hier zijn wij natuurlijk bijzonder blij mee, want het betekent
dat wij op de goede weg zijn. Uw
opmerkingen nemen wij mee om
de pagina's nog beter op uw wensen en behoeften af te stemmen!
Winnaars cadeaubonnen
Onder de inzenders hebben we drie
cadeaubonnen van 25 euro verloot.
De winnaars zijn: E. Groot Tjooitink
uit Wichmond, C. SpiegelenbergGijsen uit Vorden en M. Smit uit
Hengelo Gld. Zij krijgen de bon
binnenkort thuis gestuurd.

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

Mogelijk op unieke locaties:
•
•
•
•
•
•
Zoals u wellicht weet, ontvangt de raad tijdens raadsvergaderingen VIP-gasten. Inwoners
kunnen zich hiervoor opgeven bij de griffie.

Onderwerpen die volgens u meer
op de gemeentepagina's mogen
verschijnen zijn o.a. herinrichting
en onderhoud aan wegen, groen en
riool (22%), gemeentelijk beleid en
plannen (22%), besteding gemeentelijke financiën en belastingen
(16%) en publieke dienstverlening
(9%).

Kasteel Keppel in Laag-Keppel
Heem- en siertuin Aldenhave Zelhem
Kapel in Bronkhorst
Gemeentehuis Hengelo Gld.
Kasteel Vorden in Vorden
Huize Baak in Baak

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

Aanvragen
Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
• Halle Roggestraat (sportvelden s.v. Halle), Rommelmarkt op 24 juni 2007 van 11.00 tot
17.00 uur, activiteitencommissie s.v. Halle
• Hengelo Gld., Veldermansweg 3, ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet, 5 en 6 mei 2007,
J.H. Buchter
• Hoog- en Laag-Keppel, diverse verkeersmaatregelen i.v.m. volksfeest, 29 augustus t/m
4 september 2007, Volksfeest Hoog-Keppel, Laag-Keppel en Eldrik e.o.
• Vorden, Horsterkamp (kasteelweide), midzomerfeest op 16 en 17 juni 2007, plaatsen tent voor
midzomerfeest van 12 t/m 20 juni 2007, stichting Evenementen Vorden
• Vorden, Horsterkamp (kasteelweide), ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet, 16 juni 2007
van 12.00 tot 01.00 uur en 17 juni 2007 van 12.00 tot 20.00 uur, R. Hilbolling
• Vorden, Oude Zutphenseweg 11, verkoop van zwak-alcoholische dranken op 26 mei en 2 juni
2007, voetbalvereniging Vorden
• Vorden en Hengelo Gld., tijdelijke reclameaanduidingen, 10 t/m 27 augustus 2007, stichting
Oranje Comité Vierakker-Wichmond
• Wichmond, feestterrein De Lindeselaak, feestweek en diverse verkeersmaatregelen van
19 t/m 26 augustus 2007, plaatsen tent van 21 t/m 26 augustus 2007, stichting Oranje Comité
Vierakker-Wichmond
• Zelhem en omgeving, plaatsen reclameborden, 1 t/m 26 juni 2007, s.v. Halle
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
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Drempt, Tellingstraat 7, gedeeltelijk vergroten woning
Halle, Halle-Heideweg 15, wijzigen bestaande vergunning voor herbouw nieuwe schuur
Hengelo Gld., Kervelseweg 15, plaatsen twee dakkapellen woning
Hengelo Gld., Mokkinkdijk 1 en 1a, gedeeltelijk vergroten woning
Hengelo Gld., Spalstraat 21, vergroten bakkerij
Hengelo Gld., Vordenseweg 28, gedeeltelijk vernieuwen woning
Hummelo, Beatrixlaan 29, verbouwen garage/berging
Olburgen, Zandweide 1, gedeeltelijjk veranderen bergruimte (garage)
Vorden, Almenseweg 13, vergroten woning
Vorden, Enzerinckweg 6, verbouwen schuur
Vorden, Overweg 2 t/m 10, bouw vijf geïsoleerde bergingen
Zelhem, De Maccabae 2, gedeeltelijk plaatsen afrastering
Zelhem, Orchideestraat 27, vergroten woning
Zelhem, Prinses Margrietstraat 6, plaatsen dakkapel
Zelhem, Schooltinkweg 11a, plaatsen dakkapel woning

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

Verleende vergunningen
Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
Verzonden op 2 april 2007:
• Hengelo Gld., parkeerplaats sporthal De Kamp, rommelmarkt op 9 juni 2007 van 10.30 tot
14.00 uur, Christelijke Muziekvereniging Crescendo
• Vorden en omgeving, toertocht voor oude en antieke tractoren, 7 juli 2007 van 10.00 tot
15.30 uur, TEC De Graafschap
• Zelhem en omgeving, rit met oude motorfietsen op 9 juni 2007, ZAMC
• Zelhem, buurtfeest Heidenhoek, ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet, 29 juni t/m 1 juli
2007, C. Hitpass
• Zelhem, sporthal De Pol, 29 april 2007, Nacht van Oranje van 19.30 tot 02.00 uur, tijdelijke
gebruiksvergunning, ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet van 19.30 tot 01.30 uur, eetcafé
De Groes
• Zelhem, tijdelijke reclameaanduidingen voor de Nacht van Oranje, 14 t/m 29 april 2007, eetcafé
De Groes
Verzonden op 3 april 2007:
• Hummelo, erf Wapen van Heeckeren, rommelmarkt, 9 april 2007 van 10.00 tot 17.00 uur,
G.E.J. Oosterink

Reguliere bouwvergunningen
Verzonden op 2 april 2007:
• Drempt, Rijksweg 20a, veranderen/vergroten bedrijfsruimte
• Hengelo Gld., Wichmondseweg 3, vergroten/veranderen bestaande uitbouw van de woning,
verleend met vrijstelling op grond van artikel 19, lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Vorden, Overweg 2 t/m 10, bouwen van vijf woningen
Verzonden op 3 april 2007:
• Rha, Prinsenmaatweg 3, bouwen opslagruimte
• Vorden, Dorpsstraat 17/19, verbouwen bergruimte tot kantoor
• Zelhem, Priesterinkdijk 12, bouwen van een bijgebouw
Verzonden op 6 april 2007:
• Hengelo Gld., Hazenhutweg 18, bouwen serre

Kapvergunningen
Verzonden op 3 april 2007:
• Hengelo Gld., Waarleskamp, vellen van twee esdoorns, geen herplantplicht

Voorgenomen vrijstellingen

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

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

Verzonden op 10 april 2007 voor:
• Baak, Bakermarksedijk 12a, voor verbranding nabij dit perceel
• Drempt, Zomerweg 11a, voor verbranding nabij dit perceel
• Drempt, Zomerweg 13, voor verbranding nabij dit perceel
• Halle, Dorpsstraat 102, voor verbranding nabij de Aaltenseweg
• Halle, Halle-Heideweg 31, voor verbranding nabij dit perceel
• Halle, Neijenkampweg 1, voor verbranding nabij dit perceel
• Heelweg, Landstraat 13, voor verbranding nabij dit perceel
• Hengelo Gld., Kervelseweg 38, voor verbranding nabij dit perceel
• Hengelo Gld., Steenderenseweg 17, voor verbranding nabij dit perceel
• Laag-Keppel, Hummeloseweg 27, voor verbranding nabij de Rijksweg
• Steenderen, Dr. A. Ariënsstraat 6, voor verbranding nabij de Hoogstraat 34 in Toldijk
• Toldijk, Hoogstraat 19, voor verbranding nabij dit perceel
• Toldijk, Hoogstraat 21, voor verbranding nabij dit perceel
• Vorden, Deldenseweg 8, voor verbranding nabij dit perceel
• Vorden, Hamminkweg 9, voor verbranding nabij dit perceel
• Zelhem, Aaltenseweg 12, voor verbranding nabij dit perceel
• Zelhem, Akkerweg 3a, voor verbranding nabij dit perceel en nabij de Kruisbergseweg 23
• Zelhem, Garvelinkweg 1, voor verbranding nabij dit perceel
• Zelhem, Hummeloseweg 63a, voor verbranding nabij dit perceel
• Zelhem, Hummeloseweg 78, voor verbranding nabij dit perceel

Artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Zelhem, Zuivelweg 22, vrijstelling om een carport te mogen bouwen, het betreft een vrijstelling
met toepassing van artikel 21, lid 1 van de planvoorschriften van het geldende bestemmingsplan 'Zelhem Dorp 2002'
Het bouwplan ligt vanaf 12 april t/m 25 april 2007 tijdens de openingstijden ter inzage in het
gemeentekantoor bij de afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving. Bent u op de
genoemde openingstijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een
afspraak maken met een van de medewerkers van deze afdeling, tel. (0575) 75 02 88.
• Hummelo, Rozegaarderweg 17, vrijstelling om een woning uit te mogen breiden, het betreft
een vrijstelling met toepassing van artikel 5, lid 1, sub c van de planvoorschriften van het
geldende bestemmingsplan 'Buitengebied 1998'
Het bouwplan ligt vanaf 12 april t/m 23 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 19, lid 2 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Zelhem, twee percelen aan de westzijde begrensd door de Blekweg en aan de oostzijde door
de Wassenaarweg, voor het verkleinen van de minimale oppervlakte van de bedrijfsgebouwen
van 400 m2 naar 250 m2 waardoor een bedrijfswoning mag worden gerealiseerd, geldend
bestemmingsplan 'Bedrijventerrein Vinkenkamp herziening 2003-1'
Dit plan ligt van 12 april t/m 23 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 deze afdeling, tel. (0575) 75 02 50.
Zienswijze indienen tegen één van de bovengenoemde voorgenomen vrijstellingen?
Een ieder kan gedurende de termijn van terinzagelegging zijn zienswijze op de voorgenomen
vrijstellingen naar keuze schriftelijk (wat de voorkeur heeft) of mondeling naar voren brengen bij
b en w. Voor een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de afdeling Veiligheid,
vergunningen en handhaving (artikel 15) of Ruimtelijke en economische ontwikkeling (artikel 19).

Sloopvergunningen
Verzonden op 4 april 2007:
• Baak, Walterslagweg 4, geheel slopen van de asbest dakbedekking van de jongveestal
• Drempt, Zomerweg 15, geheel slopen van asbesthoudende vloerbedekking in een drietal
klaslokalen in de school
• Hengelo Gld., Gompertsdijk 11, geheel slopen van het asbestdak van de manege
• Hengelo Gld., Hogenkampweg 16, geheel slopen van de asbestdaken op de werktuigenberging/jongveestal
• Hengelo Gld., Schapendijk 6, geheel slopen van het asbestdak op de rundveestalwerkplaats
• Vorden, Lindeseweg 15, geheel slopen van het dakbeschot en de rookgasafvoer op de woning,
hierbij komt asbesthoudend afval vrij
• Zelhem, Heidenhoekweg 3, geheel slopen 3 varkensschuren, hierbij komt asbesthoudend afval
vrij
• Zelhem, Terborgseweg 1, geheel slopen van twee asbestdaken

Tijdelijke verkeersmaatregelen

Verleende vrijstellingen (niet in samenhang met bouwvergunning)
Vrijstelling artikel 19, lid 2 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
Verzonden op 10 april 2007:
• Vorden, Zutphenseweg 64 (plan Hof van 't Kettelerij), voor de realisatie van tien vrijstaande
woningen, geldend bestemmingsplan 'Vorden west en zuid 1992'

• Baak, de Pastoriestraat is op 30 april 2007 vanaf 's morgens vroeg tot 12.00 uur afgesloten voor
alle verkeer, behalve bestemmingsverkeer
• Hengelo Gld., op 8 en 9 juni geldt een parkeerverbod voor de parkeerplaats van sporthal De
Kamp op de Sarinkkamp 7
• Hummelo, in verband met de opening van het Cruyff Court is de J.D. Pennekampweg op 19
april 2007 afgesloten voor alle verkeer

Openbare bekendmakingen - vervolg
• Zelhem, de Korenweg, tussen de Velswijkweg en de Kampweg, is op 9 juni 2007 afgesloten voor
alle verkeer, behalve bestemmingsverkeer

t/m 24 mei 2007 tijdens de openingstijden het volgende besluit ter inzage:
• Vorden, Schuttestraat 26, voor een nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning voor
een veehouderij

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, tijdelijke verkeersmaatregelen, ontheffingen verbranden afvalstoffen en sloop- en bouwvergunningen) of Openbare werken
(kapvergunningen). In het bezwaarschrift moeten staan: de naam en adres van de indiener, de
dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt, de gemotiveerde gronden van het bezwaar en uw ondertekening.

De strekking van het besluit luidt:
Voor zover rekening valt te houden met toekomstige ontwikkelingen van de milieubelasting van
de inrichting zelf en ontwikkelingen in de directe omgeving, is de vergunning verleend onder de
voor dat soort inrichtingen gebruikelijke voorschriften in het belang van de bescherming van het
milieu. Het besluit is niet gewijzigd ten opzichte van het ontwerpbesluit.
Beroep tegen dit besluit kan worden ingesteld door:
a.de betrokken adviseurs die over het ontwerpbesluit hebben geadviseerd
b.belanghebbenden, die tegen het ontwerpbesluit tijdig zienswijzen hebben ingebracht
c. enige belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest tijdig
zienswijzen in te brengen
Een beroepschrift moet binnen zes weken na de datum van terinzagelegging worden ingediend
bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA
's-Gravenhage en wel vóór 30 november 2006.

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.

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

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.

Bestemmingsplannen

Mandaatbesluiten aanbestedingen inkoop en
levering van elektriciteit en gas

Goedgekeurd bestemmingsplan 'Buitengebied Steenderen 2006
Zutphen-Emmerikseweg 83 en 83a, Baak '
Gedeputeerde Staten van Gelderland hebben op 20 maart 2007 het bestemmingsplan
'Buitengebied Steenderen 2006 Zutphen-Emmerikseweg 83 en 83a, Baak' goedgekeurd. Het plan
heeft betrekking op de vestiging van een hoveniersbedrijf met dienstwoning op het perceel
Zutphen-Emmerikseweg 83 en 83a in Baak.

B en w en de burgemeester maken bekend dat zij ieder voor zover het hun dan wel zijn bevoegdheid betreft in de vergadering van 3 april jl. het besluit mandaat, volmacht en machtiging inzake
de aanbesteding inkoop en levering van elektriciteit en het besluit mandaat, volmacht en machtiging inzake de aanbesteding inkoop en levering van gas hebben vastgesteld. Met deze besluiten
hebben b en w en de burgemeester een reeks bevoegdheden aangewezen die namens hen door
medewerkers van de gemeente kunnen worden uitgevoerd. De besluiten mandaat, volmacht en
machtiging inzake inkoop elektriciteit en inzake inkoop gas treden in werking op de dag na deze
bekendmaking.

Het besluit van Gedeputeerde Staten en het bestemmingsplan liggen van 12 april t/m 23 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.

Ondermandaat
B en w maken bekend dat het afdelingshoofd van de afdeling Facilitaire ondersteuning bij besluit
van 4 april jl. het ondermandaatbesluit inzake aanbesteding inkoop gas en het ondermandaat
inzake aanbesteding inkoop elektriciteit heeft vastgesteld. Met deze besluiten heeft het
afdelingshoofd de aan haar gemandateerde bevoegdheden ondergemandateerd aan de
onder haar verantwoordelijkheid werkzame functionarissen. De ondermandaat besluiten
treden in werking op de dag na deze bekendmaking.

Een belanghebbende die tijdig bedenkingen bij Gedeputeerde Staten heeft ingebracht, alsmede
een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij geen bedenkingen
heeft ingebracht, kan gedurende de termijn van ter inzagelegging beroep instellen tegen het
goedkeuringsbesluit bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019,
2500 AE 's-Gravenhage.
Het besluit van Gedeputeerde Staten treedt daags na afloop van de beroepstermijn in werking.
Het beroepschrift heeft geen schorsende werking. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek
om voorlopige voorziening is ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van
de Raad van State, treedt het besluit niet in werking voordat op het verzoek is beslist.

De mandaatbesluiten en de ondermandaatbesluiten liggen voor een ieder kosteloos ter
inzage bij de afdeling Facilitaire ondersteuning in het gemeentekantoor en zijn tegen betaling van de kosten verkrijgbaar. Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u
contact opnemen met een van de medewerkers van de afdeling Facilitaire ondersteuning.

Wet milieubeheer
Besluit (art. 8.1/8.4 Wm en art. 3:28 Awb)
Bij de afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving in het gemeentekantoor ligt van 12 april

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

oolthuis b.v.

7131 RA LICHTENVOORDE
Boschlaan 15 Tel. 0544-372048
Fax 0544-374423
www.oolthuis.nl

PAASAKTIE
van zaterda g 7 april t/m zaterda g 14 april

15% KORTING
op het gehele
VOORRAAD ASSORTIMENT *

bouwbedrijf

Wegens uitbreiding van onze activiteiten voor diverse werken in de
regio, van renovatie, verbouw tot nieuwbouw; in de burgerlijke en
utiliteitsbouw, hebben wij plaats voor actieve

n,
u nergens kope
Goedkoper kunt er de grens.
zelfs niet ov
2

(* met uitzondering van lopende acties/aanbiedingen)

00 m
Voorraad: ± 40.0

VAKBEKWAME
METSELAARS,
TIMMERLIEDEN en
WERKPLAATS TIMMERLIEDEN
Sollicitaties en/of inlichtingen bij bovenstaand adres.

Betting & Ressing
Tegels-Natuursteen

N18
Eibergen
Enschede
Eibergseweg

Ve l d

WEEKBLAD

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

Bronckhorst Noord

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

Den Sliem

Vredenseweg

www.bettingressing.nl

Openingstijden: ma. t/m vr.: 8.00 - 18.00 uur. vrijdag koopavond tot 21.00 uur. zat.: 9.00 - 16.00 uur.

De juiste zorg voor bomen

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

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

Wildenborch
Vierakker

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

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

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

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

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

ranenburg
Medler
Linde

Delden

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

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

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

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

www.coditboomverzorging.nl
BAAK, 0575-441048

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

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

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

Overname van advertenties en
berichten is niet toegestaan

Zie in het hart van Contact

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

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

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

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

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

Deze week
in Contact
26 KOOPZO

HE GELO GLD.

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

• NIEUWE EN GEBRUIKTE FIETSEN EN BROMFIETSEN
• GROTE VOORRAAD ONDERDELEN
• VERHUUR VA FIETSEN TANDEMS EN FAMILIEFIETSEN
• VERKOOP VA SKELTERS
• Wij moeten plaats maken voor de
• NU: iverse 2006 modellen van

collectie v n 2007

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

tegen scherpe prijzen!!

KoopKoop zonda g
26 nov

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

DAG

.00–17.00 uur

Zie in het hart van Con

20%

KORTING
OP GEHELE
COLLECTIE

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

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

S I N T

O P G E L E T

Ons magazijn wordt te klein
Wij gaan verbouwen

daarom

10% korting

op o nze GEH ELE co ectie SC HOENE

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

en LA ARZEN

oopz ondag 26 nov. 11.00-17.00 uur

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

midden in het

hart van Bronckhorst

Profiteer SOLDER E Prijzen
BLAZERS NU
T'SH RTS U

€ 75,-€ 20,--

2
2

OOR € 125,-OOR € 35,--

BROE E
U
PULLO ERS U

€ 49,-€ 35.--

2
2

OOR € 75,-OOR € 50.--

Oud Vorden

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

Hèt kadoboek

.konijnenbult.nl

E I N D E L I J K !

CHEVROLET

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Deze week
in Contact
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• NIEUWE EN GEBRUIKTE FIETSEN EN BROMFIETSEN
• GROTE VOORRAAD ONDERDELEN
• VERHUUR AN FIETSEN TANDEMS EN FAMILIEFIETSEN
• VERKOOP VA SKELTERS
• Wij moeten plaats maken voor de collectie v n 2007
• NU: diverse 2006 modellen van
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tegen scherpe prijzen!!

Koopzondag
26 nov

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

KORT

OP
GEHE
OP GEHE
COLLECT
COLLECT

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

O P G E L E T

Ons magazijn wordt te klein
Wij gaan verbouwen

daarom

10

10

10% korting 10

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

op onze GEHELE co ectie SCHOENEN en LAARZEN

10
10
10
10
10
10

oopzondag 26 nov. 11.00-17.00 uur

10

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

midden in het hart van Bronckhorst

10

10

10
10
10

Profiteer SOLDERIE Prijzen
BLAZERS NU
T'SHIRTS NU
BROE EN NU

€ 75,-€ 20,-€ 49,--

PULLO ERS NU

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

€ 35.--

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

www.konijnenbult.nl

EPICA

STANDAARD MET
6-CILINDER MOTOR

KOM LANGS VOOR
EEN PROEFRIT!

NIEU

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

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

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

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

Oud Vorden

VANAF
€24995

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

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.

Zie in het hart van Contact

20%

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

S I N T
10
10
10

Hèt kadoboek
E I N D E L I J K !

CHEVROLET

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

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

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

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

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

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

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

Deze week
in Contact
26 KOOPZONDAG
HENGELO GLD.

11.00–17.00 uur

november
Extra
koopavonden
wo / do
22 / 23 nov

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

GAZELLE • BATAVUS • KOGA-MIYATA • GIANT • SPARTA

tegen scherpe prijzen!!

Koopzondag
26 nov

KIJK • PROBEER • PROFITEER

20%

KORTING
OP GEHELE
COLLECTIE
COLLECTIE
**

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

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

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

S I N T

O P G E L E T

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

10%

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

Profiteer SOLDERIE Prijzen
BLAZERS NU

€ 75,--

T'SHIRTS NU

2 VOOR € 125,--

€ 20,--

BROEKEN NU

2 VOOR € 35,--

€ 49,--

PULLOVERS NU

2 VOOR € 75,--

€ 35.--

2 VOOR € 50.--

LANGELER MODE KERKSTRAAT 11
7255 CB HENGELO GLD 0575-461235

Hèt kadoboek
www.konijnenbult.nl

E I N D E L I J K !

NIEUW!

CHEVROLET

EPICA

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

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

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

Overname van advertenties en
berichten is niet toegestaan

Overname van advertenties en
berichten is niet toegest aan

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

Bazaar Welfare Rode Kruis
De dames van de Welfare Rode
Kruis Vorden waren woensdagmiddag na afloop van de bazaar toch
een tikkeltje teleurgesteld. De bazaar die in het verzorgingshuis De
Wehme werd gehouden, trok minder bezoekers dan verwacht.
Heeft waarschijnlijk te maken met de
Najaarsmarkt die jongstleden zaterdag in hetzelfde gebouw werd gehouden en dat werd georganiseerd door
de ‘Commisie Bus’. De opbrengst van
die markt wordt namelijk aangewend
voor het onderhoud en de vervoerskosten van het ‘busje van de Wehme’. En
dan vier dagen later een bazaar van
het Rode Kruis, toch wellicht een beetje teveel van het goede, zo vond de
Welfare-organisatie.
De artikelen die op deze bazaar voor
de verkoop werden aangeboden waren veelal gemaakt door de deelneemsters, wonende in de Wehme zelf en
door mensen die nog zelfstandig in
het dorp wonen. Veel geborduurde –
en gehaakte kleden, schortjes, truien,
poppenkleertjes e.d.
De opbrengst wordt aangewend om
nieuw handwerkmateriaal te kopen
en om enkele gezellige middagen voor
de deelneemsters te bekostigen.
De organisatie hoopt de niet verkoch-

LDE BORCH - DELDE

Passage

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

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

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

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

Colofon

Passage

Dinsdag 21 november 2006
68e jaargang no. 37

B r o n ck h o r s t N o o r d

WEEKBLAD VOOR VORDE

Weevers vernieuwt de website van Weekblad Contact

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

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

Bazaar Welfare Rode Kruis

Twente-route
N18

Colofon

Passage

Dinsdag 21 november 2006
68e jaargang no. 37

Bronckhorst Noord

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

Weevers vernieuwt de website van Weekblad Contact

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

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

Lichtenvoorde
Doetinchem

Linde

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

Weevers vernieuwt de website van Weekblad Contact

Weekblad Contact ook op
Internet

STURKO

Den Sliem

Vorden Kranenburg
Medler

Delden

STANDAARD MET
6-CILINDER MOTOR

KOM LANGS VOOR
EEN PROEFRIT!

Nu
ook op
internet!

VANAF
€24995,-

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

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

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

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

Dus kijk snel op www.contact.nl

Pilateslessen in Studio Mind Your Body Fysiotherapeuten verrast

over de Alfa-techniek van
Nordic Walking!!!

In oktober 2006 opende Esther Knol haar Studio Mind Your Body aan de
Bosrand in Leesten (Zutphen). Onder haar leiding worden wekelijks Pilateslessen verzorgd. Esther volgde naast haar dansdocentenopleiding aan
de Rotterdamse Dansacademie de Ground Control Pilatesopleiding bij de
Pilatescompany te Amsterdam. We hebben een gesprek met haar.

Wat houdt Pilates eigenlijk in?
Esther Knol antwoordt dat Pilates al
geruime tijd bestaat. Het is dus niet
een nieuwe hype in de fitnesswereld.
Het is een trainingstechniek ontwikkeld door Joseph Pilates. In mijn studio geef ik de zogenaamde matlessen
Pilates.

Wat houden die matlessen in?
Het zijn grondoefeningen die uitgevoerd worden op een fitnessmat. Alle
bewegingen gaan uit van een correcte
lichaamshouding en worden vanuit
een gestabiliseerde romp uitgevoerd.

Een gestabiliseerde romp? Wat bedoel je daarmee?
Dat is het zogenaamde powerhouse
van je lichaam: alle houdingsspieren
tussen je middenrif en je bekken. Het
gaat dan vooral om de dieperliggende
spieren in je lichaam. De bewegingen
zijn vloeiend en de ademhaling en
concentratie spelen een belangrijke
rol. Maar er wordt ook veel gelachen,
het moet wel ontspannend blijven.
Door regelmatig Pilateslessen te vol-

gen, versterken de spieren en worden
ze soepeler. De longcapaciteit wordt
vergroot en de lichaamshouding verbetert. Mijn leerlingen horen mijn
stem de hele week in hun hoofd;
'maak je lang, schouders laag'. En dat
heeft op den duur effect.
Hoe zijn de reacties en ervaringen
van je huidige leerlingen?
De huidige club leerlingen heeft ongeveer 15 lessen gevolgd. De mensen zijn
erg enthousiast. Ze merken dat ze sterker worden, maar ook een stuk soepeler. Sommigen zijn gelijk op dieet gegaan en voelen zich een stuk beter in
hun lijf.
Is Pilates voor iedereen?
Ja. Iedereen kan Pilates doen; man of
vrouw; jong of oud. Toch is het goed
om ook met speciale doelgroepen te
werken. Zo start Studio Mind Your
Body binnenkort met lessen voor "
Meisjes van 50" . Dit klinkt alsof iedereen van deze leeftijd de reguliere Pilatesles niet meer zou kunnen volgen.
Dat is natuurlijk niet waar. Wel waar

is dat vrouwen rond deze leeftijd een
andere bewegingsbehoefte kunnen
hebben. De lessen bevatten merendeels Pilatesoefeningen aangevuld
met veel stretchen en ontspanningsoefeningen.
Heb je nog meer specifieke doelgroepen op het oog?
Ja zeker, in oktober start ik in de studio met Pilateslessen voor zwangere
vrouwen.
Wat zijn de lestijden?
Op maandag- en dinsdagochtend van
8.45-9.45 uur en van 10.00 -11.00 uur.
Op maandag- en dinsdagavond van
19.15-20.15 uur en van 20.30-21.30 uur.
De lessen worden gegeven in een kleine groep van maximaal 6 personen,
zodat er veel individuele professionele
begeleiding aanwezig is in een prettige en rustige sfeer.
Is het mogelijk om een proefles bij
te wonen?
Dat kan. Als je aan zo'n gratis proefles
mee wilt doen, bel dan naar Studio
Mind Your Body, 0575-572573 of mail
naar info@studio-mind-your-body.nl.
Adres: De Bosrand 138 7207 MH Zutphen.

VrouwenWerkgroep Bronckhorst van start

De vertegenwoordigers van vrouwenverenigingen tijdens de oprichtingsvergadering.
Een flink aantal vertegenwoordigsters van vrouwenverenigingen uit de
gemeente Bronckhorst was donderdag 22 maart naar ‘Ons Huis’ in Hengelo gekomen voor de oprichting van de VrouwenWerkgroep Bronckhorst.
De vertegenwoordigsters van de Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen/Vrouwen van Nu, Passage en Zij-

Actief stemden in met het voorgelegde
huishoudelijk reglement.
De nieuw gevormde werkgroep wil

enerzijds de contacten tussen de verenigingen onderling onderhouden en
stimuleren en anderzijds wil ze de
contacten met de gemeente Bronckhorst onderhouden. Er zal aandacht
worden gevraagd voor vrouwen relevante zaken op de (politieke) agenda.
Tevens kunnen aandachtspunten worden aangedragen door de deelnemende verenigingen. Dit alles om van elkaar te leren en een bijdrage te leveren
aan de samenhang in de nieuw gevormde gemeente Bronckhorst.
De samenstelling van het bestuur is
als volgt: Hermien Hoogkamp van de
Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen/Vrouwen van Nu, afdeling
Hummelo en Keppel (voorzitter); Janny Kuiper van ZijActief Olburgen/Rha
(secretaris); Ina Hoogkamp van de Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen/Vrouwen van Nu, afdeling Steenderen (penningmeester); Joke van der
Velde van Passage, afdeling Hengelo
Gld. (lid); Antoinette Huurnink van
Passage, afdeling Toldijk (lid) en Elly
Teeuwen van de Nederlandse Bond
van Plattelandsvrouwen/Vrouwen van
Nu, afdeling Vorden (lid).
De werkgroep heeft al veel werk verzet
om tot daadwerkelijke vorming te komen en zal in de toekomst van zich laten horen.

Vitalnowa nodigde op 24 maart zo'n 140 fysiotherapie-praktijken uit voor
een workshop over Nordic Walking in restaurant Het Onland te Gaanderen. De bedoeling van deze workshop was om duidelijkheid over Nordic
Walking te geven (het belang en het waarom van de juiste techniek) en de
fysiotherapeuten te laten kennismaken met de praktijk van Nordic Walking.
WAT IS ER AAN DE HAND:
Veel fysiotherapeuten adviseren hun
patiënten de laatste jaren om aan Nordic Walking te gaan doen.
Niet gehinderd door enige kennis van
zaken, koopt de cliënt een paar stokken en gaat beginnen. In het gunstigste geval neemt de cliënt les en helaas
is dat laatste geen enkele garantie dat
de cliënt op de juiste manier Nordic
Walking leert. De verwachting dat de
patiënt door het "lopen met stokken"
enige verbetering ondervindt of dat de
therapie van de fysiotherapeut in gunstige zin wordt ondersteund, komt
dan ook niet uit. Het doel van Vitalnowa is om de fysiotherapeuten te verduidelijken dat "met stokken lopen"
niet hetzelfde is als Nordic Walking.
WAT DOET DE ALFA TECHNIEK
IN NORDIC WALKING?
De positieve effecten van Nordic Walking op de gezondheid en met name
het verbeteren van het uithoudingsvermogen, de kracht, de flexibiliteit
en de coördinatie kunnen ALLEEN
worden bereikt met de juiste techniek:
de ALFA-techniek. Deze ALFA techniek,
afkomstig uit Finland, is de authentieke en enige juiste techniek die de
naam Nordic Walking mag dragen.
De fysiotherapeuten die hebben deelgenomen aan onze workshop waren
allemaal, zonder uitzondering, zeer
enthousiast en vonden de ALFA techniek die zij nu zelf hebben leren kennen een "EYE - OPENER". De algemene
reactie was : Dat hebben wij niet geweten en hebben nooit gedacht, dat deze
techniek zo duidelijk voelbaar en effectief is voor die spiergroepen die
normaal zelden of nooit worden gebruikt !

WAT KAN VITALNOWA U BIEDEN?
Onze verder uitgebreide activiteiten
zijn :
– Basiscursussen Nordic Walking
– Cursussen voor Gevorderden Nordic
Walking
– Nordic Walking Weight Management Cursus.
– Een z.g. "Easy-cursus" voor cursisten
met fysieke belemmeringen. De
oudste cursist hierbij is 91 jaar !
– Nordic Walking Loopgroepen voor
iedereen met Nordic Walking poles.

DE VITALNOWA NORDIC WALKING
INSTRUCTEURSOPLEIDING
Vitalnowa is een (door ÖNV) gecertificeerd opleidingsinstituut voor Nordic
Walking Instructeurs.
De inmiddels door Vitalnowa opgeleide instructeurs geven hoog gekwalificeerde Nordic Walking cursussen met
ALFA techniek in verschillende delen
van ons land. De instructeurs van Vitalnowa worden tot en met in deze
techniek onderwezen en getraind, zodat zij dat ook aan hun cursisten kunnen overdragen. Deze ALFA techniek is
internationaal erkend door de DNV
(Duistland), ÖNV (Oostenrijk), NFIB
(België) en Vitalnowa (Nederland).

WILT U MEER WETEN OF MEER
INFORMATIE OVER:
– De ALFA techniek
– Onze Basiscursus en/of andere speciale cursussen
– Onze opleiding tot Nordic Walking
Instructeur
Bel dan met VITALNOWA, Hengelo (G):
0575 - 46 36 03 of kijk op
www.vitalnowa.nl. E-mail graag naar:
vitalnowa@hotmail.com

Voorjaarsrit VAMC
'De Graafschaprijders'
De Vordense auto- en motorclub
‘De Graafschaprijders’ organiseert zondag 15 april een voorjaarsrit. Deze oriënteringsrit is
dit keer speciaal bestemd voor
automobilisten. De rit, die is uitgezet door Erik Kleinreesink en
Jan Luiten, telt behalve voor het
clubkampioenschap van De
Graafschaprijders, ook mee
voor de Open Noord- en Oost Nederlandse Oriënteringsritten
Kampioenschap (ONONOK) van
2007.
Start en finish zijn bij het pannenkoekenrestaurant ‘Papa Beer’ aan

de Ruurloseweg 64 ( N 319) De deelnemers aan de A- en B- klasse starten om 10.00 uur en de C- klasse
vanaf 13.30 uur. De C- klasse is voor
iedereen goed rijdbaar, dus ook
voor mensen met weinig of geen
ervaring in de rittensport. Inschrijving ( alle klassen ) is mogelijk voor
individuele equipes en/of voor
teams. Een team dient uit minimaal drie of maximaal 5 equipes
te bestaan die in dezelfde klasse
uitkomen. Elke equipe dient ook
individueel in te schrijven. Meer
informatie over oriënteringsritten
van De Graafschaprijders vindt
men op www.vamc.nl
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Bruggink. Kwaliteit op alle fronten.

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. ........................................................................

Een keuken kies je met zorg, je wilt er immers
jaren plezier van hebben. In onze showroom
vindt u een ruime variatie in stijlen en prijsklassen. Onze adviseurs maken samen
met u een ontwerp naar uw wensen.
Meer inspiratie vindt u op onze site:
www.bruggink-bv.nl.

€

3,00

Thuja brabant voor hagen 100-150 cm
Laurier in soorten 80 tot 160 cm
00

5,
Blauwe haagconifeer
50
€ 7,
Servische Spar
50
€ 7,

v.a. ........................................................................

€

150-175 cm nu ..........................................

Partijen

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

100 tot 175 cm v.a. .......................................

Buxus in kubus vorm / Taxus in bolvorm
Zaterdag 7 en 14 april, of na tel. afspraak.
Grote partijen vroegtijdig bestellen i.v.m. rooiwerk

BUS BESTELLEN?
HARREN BELLEN

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

Keuze uit 50 toerbussen
Bussen tot 85 personen,
dubbeldekker

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

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

Warnsveld
Lochemseweg 26
(0575) 43 12 04

Aalten
Varsseveldsestraatweg 108
(0543) 46 12 05

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

Arnhem
Vlamoven 47
(026) 363 79 34

Raalte
Zompstraat 10
(0572) 39 43 35

Bloemendaal & Wiegerinck is een zelfstandig regionaal werkend
accountants- en belastingadvieskantoor.
Met een twintigtal medewerkers verzorgen wij de administraties,
accountancy, belastingzaken, financiële analyses en adviezen,
personeels- en salarisadministratie voor onze cliënten.
Ons kantoor is werkzaam voor cliënten in het midden- en kleinbedrijf, de
agrarische sector, vrije beroepers en particulieren.
Wij zoeken op korte termijn een:

Assistent-accountant m/v (fulltime)

Wij
halen
voor
U uw
recht

Niet eens of
onnodig lang
wachten op
(gemeente)besluit?
Schade geleden?
Arbeidsconﬂict?
Huurgeschil?
Schakel Juridisch
AdviesPunt in.
Betaalbaar en bij
u in de buurt.

De werkzaamheden bestaan onder andere uit het samenstellen van
jaarrekeningen, het verzorgen van belastingaangiften en het aanvragen
van diverse soorten subsidies. U onderhoudt tevens de contacten met
onze cliënten inzake advies op bedrijfseconomisch en fiscaal gebied.

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!

juridisch

AdviesPunt
voor goede zaken

0575 51 15 74 f 0575 54 77 01
e juridisch@adviespunt.info w www.adviespunt.info
t

www.hoveniersbedrijfevers.nl
BAAK, 0575 - 44 10 48

Wat brengt u mee?
U bent in het bezit van een MEAO/SPD opleiding of studerend hiervoor
of u bent een MBO-er met een ruime praktijkervaring. U hebt affiniteit
met de agrarische sector. U kunt zowel zelfstandig als in teamverband
werken. Gelet op de aard van de functie zijn goede contactuele
eigenschappen belangrijk.
Wat bieden wij u?
Uiteraard een prettige en collegiale werksfeer, zelfstandige functie met
volop mogelijkheden tot verdere groei en eigen verantwoordelijkheid. De
mogelijkheid tot verdere studie en uitstekende primaire en secundaire
arbeidsvoorwaarden.
Interesse?
Indien u interesse heeft voor deze vacature dan kunt u binnen 2 weken
een brief met c.v. sturen aan:
Bloemendaal & Wiegerinck, t.a.v.: de heer J.J. Metzelaar AA, Postbus 8,
7250 AA Vorden, of Ruurloseweg 21, 7251 LA Vorden,
of per e-mail naar: johan.metzelaar@bloemendaalwiegerinck.nl
Wilt u nadere informatie over de functie dan kunt u contact opnemen met
de heer J.J. Metzelaar AA, telefoon: 0575-551485.
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Informatiebijeenkomst Achterhoek Spektakel Toer

Afgelopen woensdag werd bij Ellen's Eethuisje in Zelhem een informatiebijeenkomst georganiseerd door de Stichting Achterhoek Spektakel. De opzet van deze avond was om de aanwezigen, en hun achterban, te enthousiasmeren voor de
Achterhoek Spektakel Toer 2007. Met als uiteindelijke hoofddoel van de Achterhoek Spektakel Toer een jaarlijks terugkerend evenement te maken waar ook
de toeristen voor naar de Achterhoek komen.
Voor de ondernemers uit de gemeente
Bronckhorst was het een interessante
avond, er werd van alles uit de doeken gedaan over het ontstaan van de Toer en het
opzetten van deToer voor dit jaar.
Burgemeester Aalderink, die o.a. toerisme in zijn portefeuille heeft, deed een beroep op iedereen om samen de Achter-

hoek Spektakel Toer 2007 tot een succes
te maken. De gemeente Bronckhorst
heeft samen met de andere deelnemende
gemeentes het goede voorbeeld al gegeven door voor dit jaar en de komende jaren al subsidie beschikbaar te stellen.
Voorwaarde daarbij is dat de rest aangevuld wordt vanuit het bedrijfsleven, dit
om de onderlinge samenwerking te ver-

sterken en te verbeteren. De Aviko
heeft het voorbeeld gevolgd en heeft
ook voor elke etappe dit jaar al
€ 3000,- beschikbaar gesteld.
Aan de hoofdspreker en initiatiefnemer voor de Achterhoek Spektakel

Toer Hans Keuper en zijn vrouw Rita
de taak om de rest van de gelden bijeen te krijgen. Daarover ging het
grootste deel van de avond. De aanwezige vertegenwoordigers van de
diverse ondernemersverenigingen
en industriële kringen waren allen

positief en zouden het belang van de
Toer bij hun leden benadrukken.
Dit jaar worden de Toeretappes georganiseerd in Eibergen (8 juli), Ulft
(15 juli), Winterswijk (22 juli), Zelhem (29 juli) en Lochem (5 augustus).

Hengelo is een Plus supermarkt rijker

RUESINK, 2e PAASDAG
GEOPEND VAN 11.00
TOT 17.00 UUR!
we
De nieu
sso
C4 Pica
in
5-zits nú ow
onze sh
rooms!

Ruesink
jubileumkorting op
veel voorraadauto’s!

Extra
kortin
g op
auto’s
met
gereg
istreer
d
kentek
en in
2007!

40 JAAR RUESINK
ONS JUBILEUM IS ÚW VOORJAARSVOORDEEL!

Kom tussen 6 en 14 april
naar onze showrooms
estelde
en proﬁteer van Jubileum- Uitg
betaling
kortingen op de speciaal
van een
voor u geselecteerde
t
lf jaar to
nieuwe en gebruikte auto’s! ha
€ 7.500!
Aanbiedingen zijn geldig van 6 t/m 14 april. Vraag naar de voorwaarden. Toetsing en registratie BKR.

De familie Eland van de nieuwe Plus. Van links naar rechts: Petra Eland, dochter Mirthe, zoon Stef, Hans Eland en dochter Marlou.

1 jaar
garant
ie
op aut
o’s
boven
€ 4.50
0

GOOR
Laarstraat 33, tel: 0547-274018

DOETINCHEM
Grutbroek 6, tel: 0314-323500

RUURLO
De Venterkamp 11, tel: 0573-452004

ZUTPHEN
De Stoven 16a, tel: 0575-570075

ENSCHEDE
H. ter Kuilestraat 175b, tel: 053-4308006

www.ruesink.nl

Op donderdag 19 april om 08.00 uur opent de familie Eland hun nieuwe Plus supermarkt op het Molenplein aan de Raadhuisstraat 53 in
Hengelo. De Plus is een zeer complete en voordelige supermarkt.
Plus wil verder uitbouwen op aspecten waar ze goed in zijn, te weten
kwaliteit en service. Bij Plus vindt u
veel pluspunten. Er zijn klanten die
service belangrijk vinden. Er zijn
klanten die kwaliteit en vers belangrijk vinden. En er zijn ook klanten
die scherpe aanbiedingen heel belangrijk vinden. En wij? Wij vinden
belangrijk wat u belangrijk vindt.
En dat merkt u. Eigenlijk aan alles!
Plus groeit nu naar 300 vestigingen
in heel Nederland. Bij Plus is alles gericht op u, de klant. Er is een uitgebreid pakket aan service dat garant

staat voor een prettige winkel. In alles biedt Plus wat de moderne klant
vraagt. Er is zelfs een klantenpanel.
Deze klantengroep brengt ideeën
naar voren die belangrijk kunnen
zijn voor de verbetering van uw eigen Plus. Ook het zegelsysteem van
koopzegels is door de consumentenbond uitgeroepen tot beste zegelsysteem van Nederland. Ook de wijnafdeling is al meerdere keren uitgeroepen tot de beste van Nederland.
In Hengelo blijven alle mensen werken, die ook in de vorige winkel
werkzaam waren. Het personeelsbe-

stand is zelfs nog uitgebreid met diverse mensen op meerdere versafdelingen, zoals de slagerij waar elke
dag het vlees vers voor u wordt afgesneden.

Hans Eland en zijn vrouw Petra, de
kinderen Marlou, Mirthe en Stef heten u samen met het personeelsteam van harte welkom op donderdag 19 april. ’s Morgens om acht uur
staan we klaar om u te ontvangen in
de nieuwe Plus supermarkt.

De openingstijden zijn: maandag tot
en met woensdag van 8.00 tot 20.00
uur, donderdag en vrijdag van 8.00
tot 21.00 uur en zaterdag van 8.00
tot 20.00 uur.
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BEKENDMAKING

Besluit tot het aanwijzen en normeren van regionale
waterkeringen in Gelderland
Gedeputeerde Staten van Gelderland maken
bekend dat Provinciale Staten van Gelderland hebben
besloten tot het aanwijzen en normeren van regionale
waterkeringen in Gelderland.
Bij dit besluit worden de waterkeringen in
Gelderland aangewezen die van regionaal
belang zijn en wordt voor een aantal van deze
waterkeringen een veiligheidsnorm vastgesteld,
die is uitgedrukt in overschrijdingsfrequentie per
jaar. Deze overschrijdingsfrequentie geeft aan dat een
waterkering een bepaalde waterstand, die éénmaal in
de zoveel jaar voorkomt, moet kunnen keren.
Voor een aantal van de regionale waterkeringen is
nog geen veiligheidsnorm vastgesteld.
Deze waterkeringen dienen hetzelfde profiel te
houden als op dit moment. In 2009 zal ook voor deze
waterkeringen een veiligheidsnorm worden
vastgesteld.
Het besluit, alsmede het rapport “Normering
regionale waterkeringen”, dat de basis heeft
gevormd voor dit besluit, liggen van 16 april tot
en met 25 mei 2007 op de volgende plaatsen ter
inzage, op de voor de hieronder genoemde
instanties gebruikelijke openingstijden:
- in de gemeentehuizen van de gemeenten in de
provincie Gelderland;
- in de kantoren van de waterschappen Veluwe,
Vallei en Eem, Rijn en IJssel en Rivierenland;
- in de bibliotheek van het huis der provincie,
Markt 11 te Arnhem.

prov i ncie

GELDERLAND

De stukken zijn tevens in te zien via internet:
www.gelderland.nl/bekendmakingen.
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag
waarop het besluit ter inzage is gelegd hiertegen een
beroepschrift indienen bij de Rechtbank Arnhem,
Postbus 9030, 6800 EM Arnhem.
Zij die partij zijn in de hoofdzaak kunnen bij de
voorzieningenrechter van de Rechtbank Arnhem,
Postbus 9030, 6800 EM Arnhem, een verzoek
indienen om een voorlopige voorziening te treffen.
Voor het behandelen van een verzoek om een
voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven.
Over de hoogte en de wijze van betaling van het
griffierecht kunt u informatie verkrijgen bij de
Rechtbank Arnhem, tel. (026) 359 20 00.
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met
mevrouw mr. J. van Emmerik, telefoon (026) 359 86 11
van de dienst Milieu en Water van de provincie.
Arnhem, 17 maart 2007
nr. 2005 - 009401

www.contact.nl

WEEKBLAD

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

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

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

www.sanitiem.nl
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.

Gedeputeerde Staten van Gelderland
C.G.A. Cornielje - Commissaris van de Koningin
H.M.D. Brouwer - secretaris

Wij zijn actief als totaalinstallateur
in de gehele Achterhoek

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

"Huisgenote Dinie Veltmaat was er altijd en voor iedereen"

Pastoor Jacobs neemt afscheid

Pastoor Henk Jacobs neemt zondag 15 april afscheid met een eucharistieviering om 11.00 uur in de Sint Jan de Doperkerk in Keijenborg. Aansluitend is er een receptie in zaal Winkelman.

Pastoor Jacobs is bijna zeventig jaar en
gaat met emeritaat. Daar ziet hij tegenop. “Ik doe het met gemengde gevoelens. Enerzijds moeten we zelf aangeven wanneer je ophoudt met werk,
anderzijds had ik dat ook op mijn 65e
jarige leeftijd kunnen doen. Maar ik
heb ook gezegd, ik ga voor mijn 70e
verjaardag met emeritaat. Dus, een
paar maand daarvoor ben ik weg.
Ik heb met vakanties wel eens dat ik
een moment heb en denk, het zou
goed zijn als ik niks meer hoef te
doen, zo’n drukte. Ik moet er nu niet
aan denken dat ik niks meer hoef te
doen. Het is een heel dubbel gevoel. Ik
heb ook geen ervaring met emeritaat
(pensioen red.).
Ik moet dan ook heel veel dingen loslaten en van heel veel mensen afscheid nemen. Het komt ook niet
meer terug omdat ik mijn werk definitief afsluit. In die zin heb ik gemengde
gevoelens”.

DE LUTTE
“Ik ben vanaf 1964 priester, dus 42
jaar. Mijn nieuwe woonplaats is De
Lutte, bij Oldenzaal. Dat is de laatste
afslag op de A1 voordat je Duitsland
binnen rijdt. Het is een mooie omgeving en is een toeristische plaats. Daar
heb ik de pastorie kunnen huren. Het
had net zo goed op een andere plek
kunnen zijn, maar het is De Lutte geworden.
De parochianen nemen niet alleen afscheid van pastoor Jacobs, maar ook
van mijn huisgenote Dinie Veltmaat.
Vanaf 1974 kennen we elkaar. Dat is
ook al heel lang. We zijn ook samen
van de ene parochie naar de andere
getrokken. Vanaf Utrecht naar Duiven, toen Losser en daarna naar Keijenborg. We zijn nog één van de weinige pastorieën die 24 uur per dag bereikbaar is. Dat komt door Dinie.
Ik heb wel eens gezegd, als ik weg ga
dat is nog daaraan toe, maar dat zij
weg gaat is een groter probleem. Want
nu moet je heel veel dingen gaan regelen, dat toch de parochie en de pastorie bereikbaar is. Daar moet je een
aantal mensen opzetten. Dat is wel te
regelen, maar ik denk dat het een grote verandering is.
We verhuizen nu naar De Lutte en
gaan daar wonen in de voormalige
pastorie. Daar ga ik ook ondersteunende werkzaamheden doen voor het parochieverband Twente Noord-Oost.
Ik heb daar aangeboden aan mijn collega’s of ze wat ruimte kunnen bieden
om liturgisch werk te kunnen doen in
de kerk. Dat gaat mij zeer ter harte. Ik
hoop dat in die omgeving nog een hele poos te doen”.

SAMENWERKINGSVERBAND
“Ik woon nu in de pastorie in Keijenborg en ik ben bijna acht jaar pastoor
van de parochie Keijenborg. We zijn
hier samen met pastor Zweers begonnen. Pastor Zweers is inmiddels pastoor in Culemborg. Van hier vandaan
heeft hij het vak geleerd, zeg ik altijd.
We zijn twee héle goede collega’s van
elkaar geweest. Ik mis hem nog elke
dag, maar het lag voor de hand dat hij
na vijf jaar benoemd werd. Dus, in die
zin kon hij het ook alleen in Culemborg als pastoor van een samenwerkingsverband.
De pastorie in Keijenborg, dit huis, is
een ambtswoning evenals de pastorie
in Lochem. En die worden bij voorbaat
vrijgehouden voor pastores die in dit
samenwerkingsverband benoemd
worden. We hopen en denken, dat ook
hier weer een pastor terecht komt.
Maar net zoals ik, ben je niet ‘exclusief’ voor de parochie van Keijenborg.
Je bent pastor in het totale samenwerkingsverband. Zoals ik, die ook kom in
bijvoorbeeld Borculo, Ruurlo of in Joppe. Zo komen mijn collega’s ook onder
meer in Olburgen en in Zelhem”.

EEN GELUKKIG GEZIN
“Ik heb een fantastische jeugd gehad.
Mijn vader en moeder waren schatten
van ouders. Ik ben de oudste van ne-

Zelhem 1200 jaar bestond. Dat we
daar alle 23 kerkgenootschappen die
er in Zelhem zijn, bij elkaar hebben
geroepen. We zijn met twaalf kerkgenootschappen verder gegaan. Ik denk
dat daar ook iets is gegroeid van oecumene rondom de Lambertikerk. Daar
heb ik mijn ziel en zaligheid aan verkocht.
Daarnaast is er het dagelijks werk
waar je voor mensen iets mag betekenen. Dat vind ik het mooie ervan. Ik
ben geen ’bureaumens’, ik loop liever
op straat waar je mensen nabij kunt
zijn. Dat beantwoord het meeste aan
mijn eigen ideaal. Ik heb dat ook geleerd. De laatste jaren hebben we nogal wat trainingen gehad. Daar werd
toen gezegd, wanneer je ergens bent
moet je je profileren. Als ik ergens
kom, dan kom ik als pastor. Dat profiel
moet je heel duidelijk stellen”.

gen kinderen en dan moet je ook nog
het voorbeeld geven aan iedereen. Ik
kom uit een zeer gelukkig gezin en
heb een hele goede opvoeding gehad.
We zijn ook bijna allemaal in de zorg
terecht gekomen, in welke vorm dan
ook. In het onderwijs, verpleging en ik
in het pastoraalwerk. En nu nog hebben ze één of andere job. Vrijwillig of
niet vrijwillig en allemaal in het maatschappelijk leven.
Mijn vader had een bakkerij. We hadden een middenstandsbedrijf. Hij zei
altijd, van mij mag je alles worden wat
je wilt, als je maar meehelpt. We zijn
ook allemaal aanpakkers van huis uit.
We woonden vroeger naast de kerk.
We waren ook allemaal misdienaars
en bij alles wat in de kerk gebeurde,
waren we betrokken. Ik had een oom
die pastoor was en een aantal tantes
zaten in het klooster. Op een gegeven
moment groeide er wat in je leven. Zo
is er bij mij gegroeid, dat ik na de lagere school direct al naar het internaat
ging, naar het Klein Seminarie. Je
kunt dan stoppen maar ook doorgaan.
Bij mij was de weg, dat ik doorging tot
het einde met de priesterwijding”.
PAROCHIEVERBAND
GRAAFSCHAP-ZUTPHEN
“Mijn eerste parochie was als kapelaan
in de Meern, bij Utrecht. Ik was toen
26 jaar. Enkele weken geleden was ik
nog aanwezig bij de begrafenis van
mijn eerste pastoor en kwam de hele
historie weer naar boven. In die periode toen ik daar begon, is ook het kruispunt Oude Rijn aangelegd. Vroeger
was dat nog gewoon een kleine weg. Ik
heb daar de hele ontwikkeling van die
omgeving meegemaakt. Het waren
gouden tijden in de kerk van de jaren
zestig. Het rijke roomse leven was toen
goed te zien.
In mijn lange tijd als pastoor heb ik
veel ontwikkelingen en organisaties
meegemaakt. Eerst samen met collega’s alleen voor de parochie Keijenborg en later het ontstaan van het
nieuwe parochieverband GraafschapZutphen. We zijn toen begonnen met
zes parochies. Dat waren: Keijenborg,
Steenderen, Olburgen, Baak, Vierakker en Hengelo. Met deze zes parochies zijn we begonnen.
Toen pastoor Zweers wegging, bleef ik
alleen over. Op dit moment heeft het
Bisdom gekozen om een aantal parochies bij elkaar te zetten. In dit gebied
zijn er dat twaalf geworden. Met vier
pastores die allemaal hun eigen kwaliteiten hebben. Nu moet je werken op
een grotere afstand. Het alternatief is,
dat het Bisdom gekozen had voor drie
parochies bij elkaar met één pastor.
Die pastor moest dan ook alles doen,
kennen en kunnen.
Nu heb je veel meer specialisatie die je
verdeeld over alle twaalf parochies.
Dat is een keuze die toen gemaakt is.
De geschiedenis zal uitmaken of het
een goede keus is geweest.
Het is ook ontstaan door de omstandigheden. Er was geen andere keus.
Het Bisdom heeft 314 parochies en die
moeten allemaal bemens worden. Een
groot winstpunt vond ik, dat vrouwen
pastorale werkster konden worden.
Dat is de positie van de vrouw zeer ten
goede gekomen in onze kerken. Tegelijkertijd was het ook een waardevolle
aanvulling. Er zijn gewijde pastores en
niet-gewijde pastores die gelijk verdeeld moeten worden over deze 314
parochies.
Voor mij persoonlijk bracht het veel
meer werk met zich mee. Omdat ik 35
jaar lang gewerkt heb als pastoor voor
één parochie, met soms twee en soms
drie pastores. Nu moet je denken aan
de afstanden en ik moet soms ook
mijn emoties kwijt kunnen. Je hebt
soms twee uitvaarten waar twintig kilometer tussen zit. Daar moet je je
emoties tussentijds kunnen verdelen.
Dat is soms wel eens vermoeiend”.
PAROCHIEBESTUREN
“Het is inderdaad een drukke baan
met zes parochies. De parochiebestu-

Pastoor Jacobs en Dinie Veltmaat verruilen de pastorie en de tuin in Keijenborg voor de
nieuwe woonplaats De Lutte.
ren zijn hierin erg belangrijk. Daar
moet je ook een beetje geluk mee hebben. Ik ben op een zondag geboren en
ben een zondagskind. Ik ben weggelegd voor het geluk. Ik heb ook een
heel gelukkig leven gehad. Ik heb nu
ook weer geluk dat ik in die zes parochies heel goed kon delegeren. In alle
parochies zijn uitstekende vice-voorzitters(ters). En via de mail, dé uitvinding van dit moment, krijg ik ’s
avonds heel snel de verslagen van de
vergadering over hoe het overal gegaan is. Ik kan meteen kijken waar ik
soms eventueel in moet grijpen of
aanwezig moet zijn. De vice-voorzitters zijn voortreffelijke mensen. Daar
ben ik zéér blij mee. We hebben nooit
energie hoeven te steken om nare conflicten op te lossen. Die kosten veel tijd
en energie. Ik heb daar nooit mee te
maken gehad.
We kregen dan ook de gelegenheid
om het werk te kunnen doen met aanvulling van het parochiebestuur. De
kerk moet ruimte bieden aan iedereen. Dat is altijd mijn uitgangspunt
geweest in het geloof. Door minder
pastores moest het verdeeld worden
over zes of twaalf parochies. Maar tegelijkertijd zijn er ook goede situaties
ontstaan doordat mensen in de parochie nu zelf iets te zeggen hebben en
kunnen doen. Vroeger waren de mensen in de kerk toehoorders.
Nu is de kerk van Nederland een van
de grootste instellingen met de meeste vrijwilligers. Ik geloof 350.000 op dit
moment. Dat is een gegeven die veertig jaar geleden ondenkbaar was. In
die zin moet ik ook zeggen, dat bij alle zorgen die er zijn, dit een uitstekende situatie is. Dat mensen in hun eigen parochie verantwoordelijkheid
willen en ook mogen dragen. Sommigen willen dat ook graag en willen
ook wat te zeggen hebben. Niet ten onrechte, vind ik”.
HET WORDT ALLEMAAL ANDERS
“Hoe de toekomst eruit ziet voor de
Rooms Katholieke kerk, zou ik niet weten. Ik heb een broer die in het onderwijs heeft gezeten. Hij was directeur
van een school en toen hij afscheid
nam zei hij: Ik kan maar één ding zeggen, het wordt allemaal anders. Dat
ontdekte hij aan de kinderen die hij
op school had. Ik moet hem maar eigenlijk napraten.
Het wordt anders, maar als het anders
gaat hoeft het niet slechter te gaan.
We hebben heel veel voorbeelden in
de geschiedenis, dat anders gaan ook
beter is. Dit moet even zijn tijd hebben. Je hebt het spreekwoord: ‘Je moet
geen oude schoenen weggooien, voor
je nieuwe hebt’. Misschien is het goed
even op je blote voeten te lopen en te

kijken welke kant het op gaat. Er zijn
ook nu al wel momenten die nadrukkelijk gericht zijn op de toekomst. Laten we dat ondersteunen en uitgaan
van het positieve van de mens.
Dat steeds meer kerken leeg komen te
staan heeft verschillende redenen.
Niet alleen de bevolking rondom de
kerk is veranderd. De afgelopen twintig jaar is er een ‘politiek’ geweest
rondom de kleine kernen. Die hebben
daaronder heel veel geleden en zijn
leeggelopen. Er konden soms geen woningen gebouwd worden. Ik noem het
maar even de politiek. Die heeft eraan
toe bij gedragen dat het platteland
leeg is gelopen.
Ik verheug me erop dat er nu weer een
andere tendens is. Ook de scholen, de
muziek, de sport en het verenigingsleven hebben dezelfde problemen als de
kerk. In de kernen zijn ook minder
mensen dan in dorpen. De gezinnen
zijn veel kleiner. Mensen gaan heel
snel het dorp uit. Het is niet iets alleen
van ongeloof, maar ook door de samenstelling van de bevolking”.
SACRAMENTEN
“Voor sacramenten kunnen mensen
altijd terecht in de kerk. Daarvoor hoeven de parochianen zich geen zorgen
te maken. Er zijn pastores die gewijd
zijn en die niet gewijd zijn. Gewijde
pastores mogen ook de sacramenten
bedienen. Dat zijn bijvoorbeeld het
doopsel, het huwelijk en de ziekenzalving. Er wordt voor gezorgd dat er in
ieder team minstens één of twee gewijde pastores zijn. Dat is best een drukke
job. Voor de sacramentenbediening
blijven zij altijd aanwezig. Ook diegene die met emeritaat zijn. Mij hebben
ze ook gevraagd en ze mogen altijd
een beroep om mij doen. Als je priester bent dan ben je dat je leven lang.
Het is niet gebonden aan leeftijd”.
HOOGTEPUNTEN
“Ik heb in die 42 jaar dat ik in het
ambt zit, meerdere hoogtepunten
meegemaakt. Maar belangrijke momenten voor mijzelf, die zijn eigenlijk
niet vergelijkbaar. Er zijn een paar
hoogtepunten, zoals de viering van
mijn veertigjarig priesterfeest. Het
was een geweldig feest. Daaruit bleek
dat zes parochies kunnen samenwerken. Dat hebben ze ook gedaan in alles
en nog wat.
Daarnaast zijn er voor mij heel veel
momenten geweest, met name op het
individuele vlak, waar je heel nabij
kunt zijn bij mensen. Die zijn eigenlijk
ontelbaar. Dat zijn vooral ook momenten waar je lief en leed met elkaar
kunt delen en waar je wat voor elkaar
kunt betekenen.
Een ander hoogtepunt vind ik, toen

HUISGENOTE DINIE VELTMAAT
“Parochianen nemen niet alleen afscheid van mij, maar ook van mijn
huisgenote Dinie Veltmaat. Ik had
heel veel steun aan haar. Ik ben nooit
gewend geweest om ergens alleen te
wonen. Vroeger had je pastorieën met
een pastoor, kapelaan en een huishoudster. Het was geen gezin, maar op
de een of andere manier was dat een
samenlevingsvorm. Zo ben ik opgegroeid in de jaren zestig/zeventig. Ik
moet er niet aan denken dat ik alleen
had moeten leven.
We kwamen uit een pastorie met vier
mensen. Wij bleven met ons tweeën
over en hebben toen gezegd: zullen we
gewoon samen verder gaan. We vonden dat beiden een goed idee. Dan
word je ook familie van elkaar. Zij
heeft een immens grote familie en ik
ook. Bij de families maakt het dan eigenlijk niet uit, wat voor een soort relatie je dan hebt. We zijn er allebei
zeer gelukkig mee. Je doet een aantal
dingen gemeenschappelijk en je hebt
een aantal dingen die je apart doet.
Het is een leven dat je met elkaar ontwikkeld hebt.
Dinie was ook een spreekbuis en zorgde voor de eerste opvang van de parochianen. Als er gebeld wordt of er
komt iemand aan de deur, is zij de eerste. Op het ogenblik heb je in veel parochies parochiesecretariaten. Totdat
we hier kwamen heeft zij dat meer
dan dertig jaar alleen gedaan. Zij is inderdaad de eerste spreekbuis die dingen opving en dingen kon regelen”.

WANDELEN, VAKANTIE EN LEZEN
“Ik heb veel hobby’s. Ik ben een vervent vierdaagse loper in Nijmegen.
Door de drukte van de laatste jaren,
heb ik dat verplaatst naar Apeldoorn.
Ik loop heel graag en zeker als het
mooi weer is. Als je wandelt, is dat ook
een hele goede manier om de omgeving te leren kennen. Dat was ook hier
weer zo.
Ik kan ook mateloos genieten als ik op
vakantie ben. Dan lees ik boeken. In
huis heb ik daar niet de rust voor. Ik ga
ook alleen maar op vakantie waar een
warm klimaat is en dan neem ik de
boeken mee. Dat vind ik heel ontspannend. Ik hoop dat ik dat nu ook meer
kan doen.
Ook hoop ik wat meer tijd te krijgen
om familie te bezoeken. Wij hebben
alle twee een hele grote familie. Die
kwamen er vaak aan tekort. Verjaardagen die je niet bij kunt houden. Het
beperkt zich vaak tot de weekenden
en dat zijn vaak ook al drukke periodes. Maar, we hebben het elkaar nooit
kwalijk genomen, want ook een paar
anderen hadden zulke jobs. En als je
er niet bent dan weet iedereen dat het
er niet in zat.
Na mijn afscheid zal ik vooral mijn
collega’s missen waar ik zolang mee
samen gewerkt heb. Verder was ik de
pastoor in deze buurt en dan wordt er
een beroep op je gedaan. Je mag overal bij zijn en met de neus vooraan
staan. Nu dat soort dingen allemaal
wegvallen, zal ik daar aan moeten
wennen. Ik ben heel graag overal bij
geweest en dat is er dan niet meer.
Daar moet ik dan maar iets anders,
een opvulling, voor vinden. De toekomst zal het leren”.

Laat uw drukwerk
onze zorg zijn
Geboortekaarten
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Visitekaarten
Feestelijke uitnodigingen
Dankbetuigingen
Verenigingsdrukwerk
Briefpapier
Rekeningen
Kettingformulieren
Enveloppen
Folders
Kranten
Boeken
Tijdschriften en periodieken
Posters in meerdere kleuren
Digital printing, kleine oplages
Internetpresentaties
Posters, ook groot formaat
Stanswerk voor verpakkingen

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

NEVENVESTIGINGEN:
ZUTPHEN:
MEER COMMUNICATIE,
ZELHEM:
WEEVERS DRUK,
RUURLO:
STUDIO CONTACT,
LICHTENVOORDE: WEEVERS ELNA,
GROENLO:
WEEVERS EMAUS,
VORDEN:
WEEVERS NET,

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

BRONCKHORSTPAGINA – Verschijnt in de gehele gemeente Bronckhorst in de edities Noord, Midden en Zuid
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Hoetinkhof 3, Vorden

Burg. Galleestraat 55, Vorden

Burg. Galleestraat 57, Vorden

Heuvelweg 8, Almen

Ruurloseweg 89b, Vorden

Vraagprijs € 249.000,- k.k.

Vraagprijs € 249.000,- k.k.

Vraagprijs € 249.000,- k.k.

Vraagprijs € 489.000,- k.k.

Vraagprijs € 440.000,- k.k.

In rustige wijk gelegen, uitgebouwd half vrijstaand woonhuis
met garage.
• Ca. 380 m3
• Perceel: 369 m2
• Diepe achtertuin op het zuiden.

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

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.

In rustige ruim opgezette villawijk
gelegen goed onderhouden villa
met garage en royale tuin.
• 475 m3
• perceel: 725 m2
• fraai aangelegde tuin met
tuinhuisje.

Op slechts 3,5 kilometer van
Vorden gelegen, perfect onderhouden vrijstaand woonhuis.
• ca 480 m3
• perceel: 1205 m2
• diepe tuin met blokhut,
vrij uitzicht.

OPEN HUIZEN DAG

zaterdag 14 april 11.00-14.00 uur

Het Hoge 24-26, Vorden

Emmalaan 3, Vorden

’t Gotink 45, Ruurlo

Wichmondseweg 15, Baak

Hoogstraat 38, Toldijk

Vraagprijs € 369.000,- k.k.

Vraagprijs € 349.000,- k.k.

Vraagprijs € 299.000,- k.k.

Vraagprijs € 540.000,- k.k.

Vraagprijs € 345.000,- k.k.

Aan mooie woonstraat gelegen,
gerenoveerd monumentaal woon/werkpand.
• ca 360 m3
• perceel: 345 m2
• dubbele berging en beschutte
achtertuin.

Aan de rand van de bebouwde
kom, rustig gelegen half vrijstaande semi-bungalow.
• ca 425 m3
• perceel: 455 m2
• vrij uitzicht over parkje en
weilanden.

Aan de rand van Ruurlo op rustige
plek gelegen, vrijstaande semibungalow met garage.
• ca 450 m3
• perceel: 319 m2
• fraai aangelegde tuin, recent
geschilderd.

Rustig gelegen volumineus onder
architectuur gebouwde woon/werkvilla met dakterras.
• ca 975 m3
• perceel: 615 m2
• fraai aangelegde tuin met
vrijverpartij.

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 buitengebied

makelaardij o.z.
Zutphenseweg 31, 7251 DG Vorden
telefoon 0575 - 55 57 33

ars:
Uw makela rco Wiggers
Ma
n
e
Zeeburg
Gerrit van

Aan- en verkoop van onroerend goed
Taxaties

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

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

