Dinsdag 17 april 2007
41e jaargang no. 6

SBO-V

'Wat is die Maxima toch een aardige deerne'!

Dina en Willem Bolderdijk 60 jaar getrouwd

De SBO-V (Samenwerkende Bonden
Ouderen-Vorden = ANBO en PCOB) organiseert op vrijdag 27 april 2007 een
muzikaal evenement voor haar leden
en overige belangstellenden. Dit zal
plaatsvinden in de grote zaal van het
Dorpscentrum en begint om 14.00
uur. Dan zal het bekende seniorenorkest uit Zutphen "HAPPY DAYS " optreden. Het orkest bestaat uit een dertigtal musici, verdeeld over een strijkersgroep, een blazersgroep en een ritmesectie. Zij brengen een veelzijdig en
goed in het gehoor liggend repertoire,
dat o.a. Weense muziek, marsen en
licht klassieke werkjes omvat. Daarnaast ook Latijns-Amerikaanse dansen, swingnummers en selecties uit
musicals en filmmuziek.
Kom dus luisteren en genieten. De toegang is vrij.

Diamanten echtpaar Bolderdijk.

‘Weet jij misschien al hoe de dochter
van Willem Alexander heet? Oh, dat
wordt vrijdag pas bekend gemaakt.
Leuk dat er een prinsesje is geboren. Ik
vind die Maxima toch zo’n aardige
deerne’, aldus de 89 jarige Dina Bolderdijk, daarmee aangevend dat ze
nog volop meeleeft met het Koningshuis. Donderdag 19 april is Dina 60
jaar met haar Willem getrouwd. En
dat moet natuurlijk in ‘Contact’ vermeld worden, zoon Wim werkt daar
immers ook. En daar hoort natuurlijk
een ‘plaatje’ bij. ‘De tong niet uitsteken Willem’, zo grapte bruid Dina.
Willem Bolderdijk is inmiddels 94 jaar
en kuiert nog elke dag naar buiten,
terwijl Dina nog dikwijls naar de Margrietlaan wandelt, waar zoon Wim
thans woont. Willem en Dina hebben
daar ook 26 jaar gewoond. Sedert enkele jaren verblijven zij in De Wehme,
waar ze het prima naar de zin hebben.

moeten op de boerderij aan het werk,
daar is zat te doen’, zo sprak opoe dan.
Ik heb het altijd met veel plezier gedaan hoor’, zo zegt Dina.
Elkaar leren kennen gebeurde vroeger
veelal tijdens het fietsen. Willem en
Dina weten het nog al te goed: ‘een
endje rondfietsen en dan kom je vanzelf wel eens iemand van het andere
geslacht tegen’. En dat overkwam hen
ook met als gevolg verkering, verloving en een trouwerij op 19 april 1947.
De oorlog ging uiteraard niet onopgemerkt voorbij. Willem: ‘Ik heb zowel
in Zieuwent als in Doesburg voor de
Duitsers moeten ‘graven’, loopgraven
en éénmansgraven’. Dina werkte al
die oorlogsjaren gewoon thuis door.
‘We hadden altijd genoeg eten en drinken. Ook kwamen er dikwijls mensen
uit het westen bij ons op de boerderij
langs, op zoek naar voedsel’, zo kijkt
Dina op die tijd terug.

De roots van het diamanten echtpaar
liggen respectievelijk in Rekken (Dina)
en Lichtenvoorde (Willem). Willem
Bolderdijk werd daar op 8 maart 1913
geboren. Vader en moeder runden een
boerderij. Willem groeide op met nog
twee broers. Na de lagere school werd
het dus automatisch thuis op de boerderij werken. Hetzelfde lot was ook Dina beschoren. Ook zij en haar tweelingzus gingen na de lagere school,
thuis aan de slag. Vader en moeder Berenschot hadden net als de ouders van
Willem een gemengd bedrijf. Bruid
Dina: ‘Een tante van ons zei wel eens
tegen mijn moeder, ‘dat je de meisjes
niet laat leren’. ‘Komt niks van in, ze

Na hun trouwen kwamen Willem en
Dina Bolderdijk min of meer bij toeval
in Vorden terecht. Ze konden bij huize
Kieftskamp een boerderij pachten. In
Groenlo woonde destijds een zekere
dominee Haspels, een man die in de
oorlogsjaren veel voor het verzet heeft
betekend. Hij was een goede bekende
van v.d. Wall Bake (huize Kieftskamp)
eveneens een man die in het verzet
zat. Dominee Haspels kon goed overweg met de vader en moeder van Willem. En zo kreeg het pas getrouwde
stel Willem en Dina de kans om in Vorden een boerderij van de familie v.d.
Wall Bake te pachten. Dina: 'Ik had van
huis één koe meegekregen en Willem

Geloven in niets, iets of …

Zondag 22 april wordt in de Gereformeerde Kerk te Vorden een jongerendienst gehouden. Een bekende tv-dominee zal een programma
laten zien over Thomas. Hij staat in
de Bijbel bekend als de grote twijfelaar. De tv-dominee zal verdedigen
dat dit niet terecht is. Daarna zal
hij met enkele aanwezigen in gesprek gaan.

Het rapport 'God in Nederland', dat deze week verscheen, laat zien dat gods-

dienst populair is, maar dat steeds
minder mensen naar de kerk komen.
Vandaar zijn vraag: 'Waar geloof jij in?'
Op deze vraag zal de eigen predikant,
ds. D. Westerneng, verder ingaan. De
dienst, die door de jongeren zelf is
voorbereid, wordt begeleid door de
jongerenband Vorden.

zelfs twee. We hebben er toen nog een
aantal koeien bij kunnen kopen en
zijn we uiteindelijk met negen koeien,
twee paarden, varkens en kippen begonnen. Hard werken, zuinig leven en
zo konden we altijd op 22 februari de
pacht betalen’.
Het echtpaar Bolderdijk kreeg drie
kinderen, twee dochters (Annie en Erna) en één zoon Wim, die in 1978 met
pa en ma mee verhuisde naar de Margrietlaan. Inmiddels heeft dochter Annie ook drie kinderen (Gerdi, Joke en
Arjan) en heeft ook dochter Erna drie
kinderen (Egbertdien, Annelies en Elisabeth). Zoon Wim is niet getrouwd.
Hij woont dicht bij zijn ouders en
komt iedere dag wel even langs. Behalve de zes genoemde kleinkinderen
heeft het diamanten bruidspaar ook
drie achter- kleinkinderen (Emma,
Rens en Aniek). Bruid Dina: ‘De jaren
zijn heel snel voorbij gegaan. Ik lees iedere dag nog de krant, alleen de narigheid lees ik niet. Ik kijk ook nog wel
naar TV Gelderland, maar daar is eigenlijk ook niks meer aan’. Bruidegom Willem heeft last van ‘staar’ zodat het lezen moeilijker wordt. Gelukkig kan zijn bruid hem het laatste
nieuws nog elke dag voorlezen. En
dan thans als diamanten bruidspaar
zelf in ‘Contact’. ‘Ik sta toch wel goed
op de foto hè’, zo informeerde Willem
nog even voor de zekerheid. Zoon
Wim: ‘Papa je staat er hartstikke mooi
op’. Willem knikt tevreden!

Kaarten vanaf nu verkrijgbaar. De
toegangskaarten voor de voorstelling van HaDieJan op vrijdag 27
april in het Dorpscentrum in Vorden zijn vanaf nu verkrijgbaar. Leden van de Oranjevereniging kunnen op vertoon van de lidmaatschapkaart kaarten afhalen bij het
Dropscentrum in Vorden of bij
“Bakkerij Happerij De Mölle” aan
de Burg. Galleestraat. Voor niet leden zijn op deze adressen de kaarten te koop.

Seniorensoos Vierakker/
Wichmond
Op woensdag 25 april a.s. vindt in het
Ludgerusgebouw vanaf 14.30 uur de
jaarlijks terugkerende Seniorensoossjoelmiddag plaats. Een altijd enorm
populaire en gezellige middag met

leuke prijsjes. Dus kom en verdedig de
titel van vorig jaar! Graag tot ziens,
namens de Seniorensoos Vierakker/
Wichmond.
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Wij maken u erop attent dat kopij
en advertenties voor de uitgave
van

dinsdag 1 mei (week 18)

donderdag 26 april vóór 12 uur in
i.v.m. koninginnedag

ons bezit dienen te zijn.

De redaktie Weekblad Contact
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l
Helemaa !
gratisuw

Geachte lezers en
adverteerders,

Graag rekenen wij op uw medewerking.

We hopen dat velen de weg naar de
kerk aan de Zutphenseweg 13 weten te
vinden en aanstaande zondagmorgen
deze dienst willen meemaken.

Oranje avond vrijdag 27 april
met HáDieJan

Hier uw logo en adresgegevens

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

Lente in de bol

Weekenddiensten en belangrijke telefoonnummers
Hervormde kerk Vorden
Zondag 22 april 10.00 uur ds. J. Kool.
Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 22 april 10.00 uur ds. D. Westerneng, jongerendienst; 19.00 uur ds D. Westerneng
Hervormde kerk Wichmond
Zondag 22 april 10.00 uur ds. K. Benard.
R.K. Kerk Vorden
Zondag 22 april 10.00 uur P. Rentick Eucharistieviering en
H. Vormsel, Kerkuiltjes en Oeroeboeroe
R.K. Kerk Vierakker
Zaterdag 21 april 17.00 uur Eucharistieviering volkszang.
Zondag 22 april 10.00 uur woord- en communieviering, herenkoor.
Tandarts
21/22 april W.A. Houtman, Vorden tel 0575 55 22 53. 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.

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.

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.

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

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

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.

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

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

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.

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
 Complete voeding voor
aankomen / afslanken en
goede energie met persoonlijke begeleiding. Jerna
Bruggink (0575) 46 32 05.
www.vitalcare.nl
 Nordic Walking leren volgens de originele Finse Alfamethode. Bel (0575) 46 36 03
of kijk op www.vitalnowa.nl.
Tevens loopgroepen voor
iedereen.
 Op welke wonderpil gaat u
wachten en hoe lang? Begin
vandaag met Herbalife voor
afslanken op verantwoorde
wijze. Nieske Pohlmann, telefoon (06) 54 32 66 69 /
(0314) 64 13 09.
 Gezocht echt alles uit
de oorlog ’40-’45 uniform,
medaille, helm, bajonet, foto’s,
etc. Bel vrijblijvend (0575)
46 39 42.

Vers fruitvlaai
6-8 pers €

6,25

DINSDAG = BROODDAG

3 fijn volkoren €

4,25

WEEKEND-AANBIEDINGEN

Boterblokjes
heerlijke boterkoek in handige blokjes

€

2,75

Gevulde maisstengel
hartige maisstengel gevuld met paprika en ui

€

1,95

P.s. Zie ook onze advertentie voor een gratis vlaai!

 De stichting veiling commissie Vorden houdt elke 1e
en 3e zaterdag van de maand
meubelverkoop van 9 tot 12
uur aan de Schuttestraat 20
te Vorden.
 Te koop: kippen aan de
leg. Goossens, Voortseweg 6,
Toldijk, tel. (0575) 46 16 70
of 46 37 43.
 Te koop zeer mooie
scootmobiel met lader,
praktisch niet gebruikt. Kleur
donkerblauw. € 250,--. Tel.
(0575) 55 16 60.

Alles onder één dak bij

fons jansen
installatiebedrijf

Burg. Galleestraat 58
7251 EC Vorden
Tel. (0575) 55 26 37

 Zin om een huis- of tuindeco te maken, dit kan op
24-4 / 10-5 / 15-5 / 24-5 en
30-5. Voor info: M. Frederiks, Keijenborg. Tel. (0575)
46 34 42.
 Puppycursus in zeer
kleine groepjes; speelse,
diervriendelijke lesmethode
(0314) 62 51 83 / (06) 25 10
33 12. www.karinwentink.nl
 Wie wil mij helpen de tuin
te onderhouden? Vorden,
tel. (0575) 55 20 49.

Computercursussen
voor particulieren

Start 25 april in Warnsveld.
Meer info:

www.borninkhof.nl of (06) 214 925 21

Nieuw
verkooppunt in
Vorden.
Pure Aloë Vera
produkten.

Dagmenu’s
18 t/m 24 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 18 april
Lichtgebonden kippensoep / Hachee met aardappelpuree en rodekool
Donderdag 19 april
Oostenrijkse speklap met aardappelen en zuurkool /
Huisgemaakte bavarois
Vrijdag 20 april
Knoflookroomsoep/Vis op een Italiaanse wijze gebakken
met pasta en rauwkost
Zaterdag 21 april (alleen afhalen)
Spare Ribs met zigeunersaus, aardappelen en
rauwkostsalade / Parfait met slagroom
Maandag 23 april
Gesloten

Karin Tiemessen
tel. (0575) 55 42 14

Dinsdag 24 april
Wiener Schnitzel met frieten en rauwkostsalade /
IJs met slagroom

ETJ-Witgoedservice

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.

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

Smakelijk eten!! Bistro De Rotonde team
Wendie en Thomas

Opnieuw dat heerlijke gevoel
Van dankbaar, trots en heel gelukkig zijn.

Verdrietig om zijn heengaan, maar met dankbare
herinnering aan onze fijne schoonzoon, zwager
en oom, met een bevrijdend gevoel dat zijn lijden
voorbij is.

maatje van Erna
geweldige papa van Niek en Ilse

KLARENBEEK (De Kar)

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

30,

(zolang de voorraad strekt!)

Leonarda Everdina

Lotte

“Een hartige traktatie.”

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

Franz Bosvelt

Dankbaar en blij zijn wij met de geboorte van
onze dochter en ons zusje

v. KouswijkJansen

*Zutphen,
23 december 1956

† Ruurlo,
8 april 2007

Lotte is geboren op 9 april 2007.
Henk en Rikie Berenpas
Fons en Ingrid Peterse-Waarlo
Job en Timo

Rina en Rienk van der Kuip
Robin

Beijerinkdijk 3b
7255 PP Hengelo Gld.
0575-460040

Tel. 055-3012365
www.kouswijkjansen.nl

Afslanken/
Aankomen

Vleeswarenkoopje

Rauwe ham en
grillworst
2 x 100 gram €

gratis
begeleiding

Garrit Berenpas
Jan Berenpas

Deze Special, deTasty toffee, ziet eruit als een aantrekkelijk snoepje.
De met salami, ricotta en zontomaat gevulde runderschnitzel streelt na
zes minuten bakken uw tong. Als vleeskunstenaar trakteren wij u op
een hartige smaaksensatie tijdens het eten!
Ga naar www.keurslager.nl voor bijpassende recepten.

Special

Info: Annie Haaring
Tel. (0575) 467 381

Tasty toffee

Wij wensen Winny, Petra, Djermy en naaste familie
alle sterkte toe in deze moeilijke tijd.
Directie Eijgenhuijsen precisievervoer BV
Fam. Eijgenhuijsen, Doetinchem
Fam. Woudsma, Ruurlo

Henk en Hermien Riefel

Wim Kuijper
Wim Kuijper heeft in de afgelopen zeventien jaar
veel vrienden gemaakt bij Vorden, hij zal in onze
herinnering blijven voortbestaan als een aimabel
mens.
We zullen hem gaan missen als het commissielid
dat vaak met een simpele opmerking oplossingen
aandroeg voor vragen die er binnen de toernooiorganisatie bestonden.
Wij wensen zijn familie veel sterkte toe in deze
moeilijke tijd.
Toernooicommissie,
bestuur van de voetbalvereniging Vorden.

grafmonumenten

nieuwe grafmonumenten
 restauratie grafmonumenten
 onderhoud grafmonumenten


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

sinds 1908

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

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

Op haar uitdrukkelijke wens heeft de begrafenis op
vrijdag 13 april in familiekring plaatsgevonden.
”Köstershuus”,
Kervelseweg 4,
7255 BG Hengelo (Gld)

WEEKBLAD

Dus kijk snel op
www.contact.nl

Uw uitvaart in vertrouwde handen!
Wij verzorgen uitvaarten
met de aandacht die een uitvaart verdient
ongeacht waar u woont
of verzekerd bent!

Industrieterrein ”De Mars”
t.o. Woonboulevard Eijerkamp

Tel. 0575 - 45 20 20
Dag en nacht bereikbaar
Uw uitvaartleiders:

Steenderen

veren

i

KLAVERJASEN
JOKERAVOND

Wij zijn dankbaar voor de liefdevolle zorg die zij
heeft ontvangen in verpleeghuis ”Den Ooiman”
afdeling Boslaan te Doetinchem.

J. Eppink

al

organiseert een

Marinus J. Hesselink b.v.
GRAFSTEENSPECIALIST

b

Vorden

oma van
Harmen en Aagje
Wieke en Merel

Nu ook op internet!

3.95

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

t
Met grote verslagenheid hebben wij kennis genomen
van het overlijden van ons commissielid

€

Vlogman, keurslager

Hekkelerdijk 8
7207 DB Zutphen

G.O.G. VORDEN

500 gram

ng

Gelegenheid om ons te feliciteren vanaf 20.00 uur.

grof of fijn

moeder en schoonmoeder van
Everhardt en Janneke
Dinant en Marian

Wij wensen Winny, Petra en Djermy en naaste familie
alle sterkte toe voor de komende tijd

Hermien 50 jaar.

Dit willen we graag samen met onze kinderen,
familie en U vieren op 28 april bij ons thuis.

Verse worst

echtgenote van
Herman Lubbers

zoon van onze collega Winny.

Alle medewerkers van
Eijgenhuijsen precisievervoer BV

25 jaar getrouwd.

VAST IN PRIJS VERLAAGD !!

Gerda Johanna Bretveld

Maico Jolly,

Het Leemgoor 2
7251 VP Vorden
(0575) 55 36 04
teunbrummelman@live.nl

Ook waren we 30 oktober 2006,

5.50

gi

Teun

Een schok van ongeloof ging door ons allen heen
toen wij kennis hadden genomen van het overlijden
van

Op zaterdag 28 april wordt

2 x 500 gram €

Op 10 april 2007 is op de leeftijd van 78 jaar overleden
Het verlies van de toekomst is het verlies van een
stuk van je hart

René Brummelman en Patricia ten Barge
Gijs

Aanbiedingen geldig van 16 t/m 21 april 2007

zoon van onze medewerker Winny Jolly.

Als je iets een keer beleeft,
wordt het al snel heel gewoon.
Behalve als je het leven schenkt
aan een 2e zoon.

Hij is geboren op 14 april 2007 om 07.19 uur,
weegt 4065 gram en is 55 cm lang.

Rundergehakt

Maico Jolly,

Wilt u beschuit met muisjes komen eten, laat het
ons dan even weten.

broertje van Gijs.

€

Keurslagerkoopje

Met grote verslagenheid hebben wij kennis genomen
van het overlijden van

Jelmer is geboren op woensdag 11 april 2007
om 6.10 uur, weegt 3130 gram en is 53 cm lang.

Weth. Campermanstraat 15
7227 DS Toldijk
Tel.nr. 0575-450189

4 stuks

Ribkarbonade

Dolblij zijn wij met de geboorte van onze zoon en
mijn broertje

Marco, Marianne
en Rémon Geurts

€

Kookidee

Vorden, 8 april 2007

Jelmer

100 gram

2.98
1.95
4.98

Voe

Opnieuw zo’n groot wonder
Zo lief en zo klein.

A. Ruiterkamp
Almen

website: www.eppinkruiterkamp.nl
e-mail: uitvaart@eppinkruiterkamp.nl
Bronkhorsterweg 1a, 7221 AA Steenderen

donderdag
19 april
aanvang: 20.00 uur

Kantine
De Ark

Verder met 'snow & ice company'

Wedvlucht P.V. Vorden

Martien Pater verkoopt Free Wheel

Uitslag wedvlucht vanaf Lommel over
een afstand van circa 120 kilometer: A
en A Winkels 1, 4, 5, 6, 7, 12; H.A. Eykel-

kamp 2, 8; M.M. Tiemessen 3, 13, 14,
15, 17, 18; T.J. Berendsen 9, 10, 11, 16; C.
Bruinsma 19; E. Bruinsma 20.

Lente expositie LICHT in
Galerie Bibliotheek Vorden:
"Licht, een herinnering"
Op vrijdag 20 april a.s. om 17.00 uur
wordt in de galerieruimte van bibliotheek Vorden de eerste expositie van dit seizoen geopend: "Licht,
een herinnering". Deze expositie
toont fotowerken van beeldend
kunstenaar/fotograaf Dinie Wikkerink uit Bredevoort. Iedereen is
van harte welkom! De tentoonstellingen en lezingen van Galerie Bibliotheek Vorden worden samengesteld door Will(emijn) Colenbrander (beeldend kunstenaar en
adviseur/organisator kunst-en cultuureducatie).

Martien Pater.

Martien Pater, oprichter van Free Wheel, stopt met ingang van 1 mei 2007
met zijn bedrijf. Huidige compagnon Raymond Mars gaat vanaf die datum samen met Arjan Mombarg, het sport- en organisatiebureau en de
bijbehorende winkel onder dezelfde naam aan de Netwerkweg 7 voortzetten. Toch zullen bezoekers aan het pand in de toekomst Martien Pater
nog geregeld in- en uit zien lopen! Hij heeft namelijk een gedeelte van de
bovenverdieping gehuurd, waar Pater een kantoor en opslagruimte heeft
gevestigd. Martien Pater: ‘Ik ga zelf verder met wat ik maar gemakshalve
de ‘snow & ice company’ noem. Ik belever al jaren circa 50 sportwinkels in
Nederland met de freeskate schaats (schaats met langlaufbinding). Daar
is sinds enkele maanden een belangrijk product bijgekomen, de smartcap.

Een speciale cap om schaatsers tegen
hoofdletsel te beschermen. Deze cap
houdt het midden tussen een cap en
een helm, het is gemaakt met een
schaal van flexibel schuim en daar
over heen een dekje van ademende en
vochtregulerende stof’. Deze smartcap
die is ontwikkeld door Martien Pater
en zijn zoon Martijn, is met veel succes gelanceerd tijdens een internationale sportbeurs in München en tijdens de schaatswedstrijden op de
Weissensee in Oostenrijk. Martien: ‘Behalve met de verkoop van deze producten wil ik mij ook gaan bezig houden met het ontwikkelen van nieuwe
producten voor de schaatssport”. Al
pratend laat hij een tekening zien met
allerlei variaties van de freeskate die
hij verder wil perfectioneren.

‘Ik ben met deze freeskate marktleider en wil dat uiteraard ook blijven.
Dat betekent alert zijn en open staan
voor nieuwe ontwikkelingen. Eigenlijk heb ik dat al tien jaar gedaan. Altijd een combinatie gezocht van zelf
schaatsen met daarnaast de commerciële kant van het product ’, zo zegt

Martien. Hij heeft nooit kunnen dromen dat hij ooit carrière zou gaan maken in verkoop van schaatsen- en skeelers en het opzetten van een sport organisatiebureau. Zegt hij: ‘Ik ben van
origine jurist. In 1988 ben ik in Vorden
komen wonen. Ik was toen werkzaam
als adjunct directeur bij de Raad van
de Kinderbescherming in Zutphen.
Vervolgens werd ik directeur in Almelo.
Achteraf geen goede keus, ik zat daar
niet op mijn plek. In onderling overleg
ben ik gestopt. Ik was toen 49 jaar. Ik
deed toen al wat freelance werk als organisatie adviseur. Ik was tevens een
fervent schaatsliefhebber. Kou, vorst
en schaatsen, daar ligt mijn hart. Begin negentiger jaren kwam ook de
rolskate sport in opkomst. Ik ben toen
voor mij zelf begonnen. Op gegeven
moment kon ik van Hans Huining (Fashion Corner) een pand aan de Zutphenseweg huren. Het verkopen vanuit de winkel en het organiseren van
evenementen ging steeds beter lopen.
Intussen had ik Raymond Mars leren
kennen. Deze runde een winkel bij de

ijsbaan in Deventer. Raymond heeft
een CIOS achtergrond en heeft veel
verstand van sport.
Enfin, om een lang verhaal kort te maken, in 2000 werden Raymond en ik
compagnon. De winkel aan de Zutphenseweg werd te klein. Bij ons thuis
was het inmiddels ook een pakhuis geworden, alles stond vol. In 2002 kregen we de mogelijkheid om hier op
het industrieterrein een pand neer te
zetten. Meer ruimte, minder kosten,
met een oppervlakte van 660 m2 (boven en beneden samen). Bovendien
nog een flink perceel grond naast de
zaak. Ik moet er wel bij vertellen dat
wij bij de realisatie van het pand veel
hulp hebben gehad van de Kamer van
Koophandel. Detailhandel op een industrieterrein was in eerste instantie
uit de boze. Free Wheel groeide inmiddels flink.
Overigens stond ik in 1997 al met een
stand op de Weissensee, daar heb ik in
de loop der jaren veel klandizie kunnen opbouwen, hetgeen intussen
heeft dus geleid aan de belevering van
genoemde sportzaken in Nederland.
Als ik nu zo terugkijk ben ik dik tevreden hoe het allemaal gelopen is. Inmiddels hebben we hier met zijn allen
een skeelercomité opgericht en ben ik
er best trots op dat wij hier in Vorden
in 2004 het Nederlands kampioenschap skeeleren hebben kunnen organiseren’, zo zegt Martien Pater. Na de
overdracht op 1 mei van Free Wheel
neemt Martien Pater middels een receptie afscheid en stort hij zich fulltime op zijn ‘snow & ice company’.

Familie Gallee: zeven generaties belangrijk
voor Vorden
In ons verslag van 27 maart van de
'doop' van de 'Galleehof', het appartementencomplex aan de Burg.
Galleestraat, zijn we niet volledig
geweest. In een brief van de dames
M.M.A.A. Teubner en I. Brink-Holshuijsen worden ons aanvullende
gegevens verstrekt over de dominante plaats die maar liefst zeven
generaties Gallee in Vorden hebben ingenomen. Voordat de heer
Johan Hendrik Gallee in 1818 tot
burgemeester van Vorden werd benoemd waren er al vier generaties
Gallee als koster/schoolmeester
werkzaam geweest. In die tijd waren dat belangrijke functies.
Bovendien was de eerste apotheker in

Vorden ook een (Fredrik Willem) Gallee. In het boek 'De Decanije te Vorden
- Een Eeuwenoude Geschiedenis', dat
door beide dames is geschreven, komt
de geschiedenis van de familie uitvoerig aan bod. Het blijkt dat de Decanije
in het jaar 1832 door Hendrik Jan, de
eerste Gallee-burgemeester, in 1832 is
afgebroken en daarna is herbouwd.

Het nieuwe gebouw was een meer representatief huis met twintig kamers.
Behalve als woonhuis werd het ook gebruikt als gemeentesecretarie.
We danken de dames Teubner en
Brink voor hun aanvullende informatie die wel duidelijk maakt dat de familie Gallee van grote betekenis is geweest voor de Vordense gemeenschap.

De Graafschaprijders
De VAMC ‘De Graafschaprijders’ organiseert donderdag 19 april in haar
clubhuis aan de Eikenlaan 2A vanaf

20.00 uur een bingo- avond, waarbij
leuke prijzen zijn te winnen.

Dinie Wikkerink studeerde in 1993 af
aan de Hogeschool voor de Kunsten
AKI te Enschede. Al tijdens haar academietijd wordt haar duidelijk dat haar
onderzoek in de beeldende kunst niet
zal gaan over spectaculair vernieuwende onderwerpen, maar dat zij
juist gefascineerd wordt door de gewone alledaagse dingen om haar heen.
Schilderen en fotograferen zijn de media waar ze zich tijdens haar studietijd
het meest mee bezig houdt. Wikkerink laat zich verrassen door het licht.
Het licht dat door de ramen naar binnen valt, dat de stoel verandert in een
ornament of een tekening maakt op
een voor het raam hangend gordijn. In
deze tentoonstelling "Licht, een herinnering" maakt u kennis met haar foto-

werken waarin zij op zoek gaat naar
het licht van haar kinderjaren. Graag
nodigt de galeriecommissie u van harte uit voor de opening van deze tentoonstelling om persoonlijk kennis te
maken met de kunstenaar en haar
werken. De opening wordt muzikaal
omlijst door leerling(en) van MUZEHOF, Centrum voor de Kunsten te Zutphen.

Ook als u geen lid bent van de bibliotheek Vorden bent u van harte welkom. De expositie blijft tot eind juni
2007 te bezichtigen tijdens de openingstijden van de Bibliotheek en is
de eerste in een reeks verrassende exposities waar Colenbrander zich het
komende jaar weer op richt. De galeriecommissie heeft de intentie met deze tentoonstellingen en lezingen een
bijdrage te leveren aan een breed
kunst en cultuur aanbod voor Vorden
en directe omgeving. Met deze doelstelling sluit de commissie naadloos
aan bij een van de algemene doelstellingen van bibliotheek West Achterhoek afdeling Vorden, te weten het
versterken van de ontmoetingsfunctie
van de bibliotheek. Op vrijdag 11 mei
a.s. om 20.00 uur vindt i.h.k.v.
Kunst10DaagseBronckhorst een bijzondere presentatie in woord, beeld
en klank plaats door KLINKLICHT met
gedichten van Hans Andreus.

Tweede en vierde plaats voor
Erwin Plekkenpol
Erwin Plekkenpol heeft Tweede
Paasdag op zijn Honda bij de nationale wedstrijd in de MX 3 klasse in
Oldebroek de tweede plaats weten
te behalen.
In totaal kwamen er voor de aanvang
van de training 60 coureurs aan de
start! De Vordenaar ging de eerste
manche uitstekend van start en pakte
hij zelfs halverwege de race de koppo-

sitie. Uiteindelijk werd hij in deze
manche tweede.
Hetzelfde ritueel speelde zich ook in
de tweede manche af en werd Erwin
opnieuw tweede, dus ook de tweede
plaats in het algemeen dagklassement. Afgelopen zondag eindigde hij
in Eerbeek in beide manches op de
vierde plaats. Dit betekende voor hem
ook de vierde plaats in het dagklassement.

Jeroen v.d. Burg
nieuwe vuurkoning
Terwijl op verschillende plaatsen
in de provincie Gelderland, diverse
paasvuren niet mochten worden
ontstoken, was er op Eerste Paasdag in de Kranenburg toch nog een
paasvuur te bewonderen, zij het in
‘afgeslankte’ vorm. Mede mogelijk
gemaakt door de hulp van de vrijwillige brandweer uit Vorden, die
paaszaterdag reeds een ‘voorproefje’ op het paasvuur nam. Brandweercommandant Bennie Hekkelman: ‘ Aangezien de brandstapel in
onze ogen te hoog was, hebben wij
met het oog op eventueel overspringende vonken, de grote stapel
in zes kleinere stapels verdeeld en
een gedeelte daarvan één voor één
aangestoken.Zaterdagnacht bleef
Bertus Waarle toezicht houden.
Mocht zich onverwacht een bepaalde situatie voordoen, dan zou hij
ons direct informeren. Bleek gelukkig niet nodig. Zondagavond
(Eerste Paasdag) hebben wij het restant (circa 30 procent van de oorspronkelijke brandstapel ) aangestoken en hebben zes brandweerlieden de rest van de avond toezicht gehouden’, aldus Bennie Hekkelman.
Dus kon het feestelijk programma
rondom het paasvuur, op deze eerste
paasdag gewoon afgewerkt worden.

De ‘ceremonie’ begon rond de klok
van acht uur toen Hans Bos, de vuurkoning van vorig jaar, in een koets
vanaf het pannenkoekenrestaurant
‘Papa Beer’ met medewerking van De
Schaddenstekkers uit Ruurlo naar het
terrein aan de Eikenlaan werd vervoerd., waar Hans het paasvuur mocht
ontsteken.. Daarna begon het traditionele vuurgooien; proberen een brandende borstel in een met teer gevulde
ton te gooien. Hans Bos die het de afgelopen jaren al drie keer als eerste
was gelukt, moest dit keer de eer laten
aan Jeroen v.d. Burg. Dit gebeurde al in
de tweede ronde. Dus werd Jeroen de
nieuwe vuurkoning 2007!

Martijn Dimmendaal (namens de CCK
Kranenburg): ‘We hebben ons de afgelopen dagen nog wel even afgevraagd
of het paasvuur ontstoken mocht worden. Dat betekende als organisatie gewoon afwachten. Met de voorbereiding van de festiviteiten waren we
met circa 30 vrijwilligers in touw. Gelukkig was er toch nog een paasvuur.
Het is allemaal super verlopen. Zelfs
nog meer bezoekers dan afgelopen jaren en een geweldige sfeer in de feesttent met ‘Trainband’, aldus Martijn.
Zondagmorgen voor de leden van de
CCK weer alle hens aan dek, want toen
moest immers de ‘rommel’ worden
opgeruimd!

Pilateslessen in Studio Mind Your Body
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?

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 volgen, 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

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.

Zeven honderd euro 'Wehme-busje'

OVERNAMEPROOIEN
Adviesbureau Berenschot identificeerde onlangs twintig Nederlandse beursfondsen als zéér interessant voor
opkoopfondsen. Vijftien omdat er veel
te saneren valt (waaronder Ahold,
ASMI, Buhrmann, DSM, Hagemeyer,
Hunter Douglas, Océ, Stork en
Wessanen) en vijf omdat ze veel groeipotentie bieden (waaronder ASML en
Unit4Agresso). Volgens de analisten
van IRIS Research zijn er, om uiteenlopende redenen, zes alternatieven voor
beleggers die aan het overnamespel
mee willen doen.
Bouwbedrijf Ballast Nedam is relatief
klein in vergelijking met concurrenten als BAM en Heijmans. Door het
samengaan
met
een
grote
Nederlandse bouwer kan een nieuwe
combinatie projectrisico's spreiden en
kostenvoordelen behalen.
BinckBank. Het klantenbestand van
online beleggers bij BinckBank groeit.
Met ongeveer € 430 miljoen is de
marktkapitalisatie klein. De waardering is echter aantrekkelijk te noemen. Het management staat open
voor een overname. Met name voor
Amerikaanse brokers die een voet aan
de grond willen krijgen in Europa is
BinckBank een interessante partij .
Grolsch. De Nederlandse bierbrouwer
is voor zijn groei grotendeels afhankelijk van buitenlandse partners. Zo
werkt Grolsch in de Verenigde Staten
samen met biergigant AnheuserBusch. Het risico van samenwerking
en partners is dat contracten slechts
beperkte garantie bieden voor de toekomst. Het kan dus verstandig zijn om
deze contracten naar een hoger plan
te tillen - en dat betekent overgenomen worden.
UNIVAR. Chemicaliëndistributeur
Univar heeft een leidende positie in
een versnipperde markt waarin
schaalgrootte van belang is. Het
bedrijf is erg aantrekkelijk gewaar-

Voor nadere informatie:
Rabobank Achterhoek-Noord, afdeling beleggingen, (0575) 558 470
v.l.n.r.: Ronald Kolkman, Henk
Kreeftenberg, Simon van Leeuwen,
Rob Jonker en Martijn Mossink.

deerd. Grootaandeelhouder HAL
(belang van 27,5 procent) lijkt geen
moeite te hebben zijn positie in
Univar van de hand te doen: vorig jaar
verkocht het al 20 procent.
Getronics. In oktober gaf KPN toe met
het automatiseringsbedrijf gesproken
te hebben. Ook computerfabrikanten
als Hewlett Packard zouden geïnteresseerd kunnen zijn. En anders zijn er
nog internationale ICT-dienstverleners die graag een sterke positie in ons
land willen. Aandeelhouders hebben
het vertrouwen in Getronics verloren.
Ook de banken, die stevig in het zadel
zitten bij dit zwaar gefinancierde concern, zouden een overname toejuichen.
KPN. Er zijn geregeld geruchten over
belangstelling van private equity-partijen in KPN. In Ierland en
Denemarken zijn telecomaanbieders
van vergelijkbare omvang als KPN al
door een investeringsgroep overgenomen. Het scenario voor KPN: in delen
verkopen (de Duitse activiteiten aan
Telefónica, de Belgische aan Vodafone)
en splitsing van het vaste net in
Nederland. Bijkomend voordeel voor
de koper: het bedrijf heeft een beperkte schuld.

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

Landelijke collecte
Kinderhulp blijft hard nodig
Het aantal aanvragen voor financiële ondersteuning bij het Nationaal Fonds Kinderhulp blijft stijgen. De collecteweek van 22 tot en
met 28 april is dan ook hard nodig
om de benodigde gelden binnen te
krijgen. In die week gaan 25.000
vrijwilligers op pad met de collectebus van Kinderhulp. Het streven is
om met de collecte ruim € 1,3 miljoen euro op te halen, 8% meer dan
in 2006.
De stijging van het aantal aanvragen is
een direct gevolg van een groter beroep van gezinnen op de jeugdzorg en
de toegenomen uithuisplaatsingen.
Meer kinderen in de jeugdzorg betekent minder geld voor extra dingen
voor de betrokken jongeren. De noodzaak om een beroep te doen op fondsen, zoals het Nationaal Fonds Kinderhulp, neemt daardoor sterk toe. Het
gaat dan bijvoorbeeld om geld voor

een weekje kamperen in de zomer,
een fiets, een lidmaatschap van een
sportclub, een presentje met Sinterklaas of zelfs elementaire behoeften
als kleding. Het Nationaal Fonds Kinderhulp zet zich al bijna 50 jaar in
voor al die kinderen die met jeugdzorg te maken krijgen.
Door de inkomsten uit ondermeer de
landelijke collecte kan Kinderhulp zoveel mogelijk aanvragen honoreren.
In Nederland krijgen jaarlijks ongeveer 250.000 kinderen (1 op de 20) te
maken met intensieve jeugdzorg,
meestal als gevolg van problemen in
de thuissituatie. Soms is de hulpvraag
vrijwillig, soms heeft de kinderrechter
ingegrepen en wordt een kind onder
toezicht geplaatst. De jeugdzorg helpt
kind en gezin met intensieve thuisbegeleiding en daghulp. Daarnaast kan
een deel van de kinderen niet thuis
blijven wonen en wordt in een leefgroep of pleeggezin geplaatst.

Geslaagd concours
Mooi weer tijdens rommelmarkt.

De bewoners van de Wehme, heerlijk
buiten in het zonnetje gezeten, vonden het zaterdag prachtig al die belangstelling voor de rommelmark.
Een ‘markt’ die georganiseerd werd
door de commissie van het ‘Wehmebusje’. Een bus die anderhalf jaar geleden middels acties en giften aangeschaft kon worden. De bus wordt gebruikt om de bewoners van de Wehme
te vervoeren. Een bezoekje brengen of

zomaar even gezellig rondtoeren. Echter om de bus ‘rijdende’ te houden (onderhoud en brandstof) zijn acties zoals
deze rommelmarkt nodig. De circa
vijftien vrijwilligers hadden de artikelen (glaswerk, aardewerk, huishoudelijke producten, meubels, schilderen
e.d.) allemaal in de openlucht uitgestald. De 86 jarige accordeonist Henk
Holsbeke deed ook nog een duit in het
zakje. Hij zorgde een paar uur lang

voor gezellige muziek. Met name muziek uit de tijd van de ‘Boertjes van
Buuten’ en het genre muziek uit de
vijftiger- en zestiger jaren. De bewoners van de Wehme genoten met volle
teugen. De liedjes klonken hen letterlijk als ‘muziek in de oren’! Toen aan
het eind van de dag de centen waren
geteld, bleek de rommelmarkt ruim
700 euro voor het Wehme-busje te
hebben opgebracht.

Afgelopen weekend vond het jaarlijkse CH van LR/PC De Graafschap
plaats op het prachtige terrein
rondom kasteel Vorden. Natuurlijk
mede door het uitstekende weer
werd het een geslaagd concours
voor zowel de pony- als de paardencombinaties die aan de start verschenen. Vrijwel alle ponyruiters
van PC De Graafschap kwamen aan
de start en een aantal wist zich in
de prijzen te rijden.
In de dressuur klasse B-C waren het
Dian Lenselink en Cheyenne van Dijk

die goed presteerden. Dian behaalde
met haar pony Tania tweemaal een
tweede prijs met resp. 195 en 179 punten. Cheyenne reed met haar pony
Shirley naar een eerste en een vijfde
plaats met 190 en 186 punten. In de
klasse B-E behaalde Jermaine Pellenberg met 196 punten de derde prijs.

Hester Slegt kwam met haar pony Tsechov uit in de L1-DE en behaalde met
193 punten de 3e prijs. Ook in de klasse L1-DE reed Sebastiaan Hamer met
zijn pony Sunshine. Hij werd vierde
met 190 punten.

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.

VTP opent Super de Boer Tribune

APRIL
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

Clubkampioenschap in
teken van KIKA

Afgelopen zaterdagmiddag werd op de accommodatie van de vordense
tennisclub VTP de nieuwe Super de Boer Tribune officieel geopend. Middels de onthulling van een reclamebord door Wilbert Grotenhuys van Super de Boer werd aan deze gebeurtenis een officieel karakter gegeven.
Voor de uitvoering van deze handeling moesten een aantal competitiewedstrijden van VTP tijdelijk worden onderbroken, maar dat hadden de
tennissers er graag voor over.
Afgelopen zaterdag werd in zwembad de Beemd de clubkampioenschappen van zwemvereniging de Berkelduikers gehouden, welke in het teken
stond van zwemmen voor KIKA. Jongens en meisjes van selectie en recreanten zwommen ieder hun eigen afstand waarna op basis van tijd, leeftijd
en niveau de klassementen werden opgemaakt.

Het overvolle programma werd in 2
delen afgewerkt; in de vroege ochtend
werden 2 van de 4 afstanden afgewerkt, 's middag / begin van de avond
werden de overige afstanden voor selectieleden en recreanten afgewerkt.
Halverwege het middag programma
werd een familie estafette gezwommen over 3x 25m. Ter vermaak werd
aan het eind van het programma een
hindernisestafette afgewerkt: met een
drijfgordel om het middel gegespt en
een pion diende een parcours afgelegd te worden bestaande uit oa. de
kluunmat.

Na afloop van deze bijzonder gezellige
wedstrijd was er de prijsuitreiking
waarbij er voor iedere deelnemer een
medaille was. Bij de recreanten jongens en meisjes werden er per leeftijdscategorie medailles uitgereikt. Bij de
jeugd- en selectie leden werden medailles uitgereikt per afstand en
zwemcatagorie. Bekers waren er voor
de clubkampioenen en de winnaars
van de hindernis estafette. De grote
wisselbeker voor de beste zwemfamilie was wederom een prooi voor de familie Nijland, dit jaar echter in gewijzigde samenstelling (Kim, Luuk en

Daan). Zie foto hierboven.
Tijdens de prijsuitreiking werd nadrukkelijk aandacht gevraagd voor KIKA. Ook een vereniging als de Berkelduikers komt door haar leden in aanraking met ernstig zieke kinderen.
Vandaar dat aandacht werd gevraagd
voor de sponsor zwem actie KIKA. KiKa
(Kinderen Kankervrij) werft fondsen,
die ten goede komen aan de zeven kinderkankercentra in Nederland. Om
precies te zijn: aan onderzoek waarmee deze centra versneld therapieën
beschikbaar willen maken voor een
betere behandeling en genezing van
kinderkanker. Minder pijn en strijd.
En meer genezing en kwaliteit. Want
kinderen met kanker worden liever
gisteren beter dan vandaag. Door de
georganiseerde sponsor-zwemactie
hopen de Berkelduikers een hoog
geldbedrag binnen te halen welke op
12 mei samen met alle andere plaatselijke acties, aan KIKA zullen worden
overhandigd.
Voor meer informatie over zwemmen
voor KIKA en de volledige uitslag van
het clubkampioenschap zie www.berkelduikers.nl

Klootschiettoernooi
Wildenborch
Zondagmiddag werd in het buurtschap Wildenborch een klootschiettoernoi gehouden voor buurten, families, buurten etc.

Men kon zich inschrijven voor een dames- heren- gemengde of vrije klasse.
Start en finish waren bij de Kapel in de
Wildenborch. De organisatie had een
parcours uitgezet met een lengte van
bijna vier kilometer.

De uitslagen waren als volgt:
Dames: 1 Klootschietvereniging Harf-

sen II: 65 schoten en 15 meter; 2 K.V.
Harfsen I : 67 schoten en 23 meter; 3
Sophialaan, Ruurlo 69 schoten en 7
meter.
Heren: 1 Stokkink I- 44 schoten en 44
meter; 2 Wildenborch I: 45 schoten en
33 meter; 3 Dunsborg,( Hengelo) 48
schoten en 95 meter.
Gemengde Klasse: 1 Hackfort 54 schoten en 24 meter, 2 Delden 56 schoten
en 90 meter; 3 Wildenborch 78 schoten en 11 meter.
Vrije Klasse: 1 Wierssebroekweg 53
schoten en 51 meter.

De heer Grotenhuys gaf aan dat reclame voor zijn bedrijf natuurlijk belangrijk is, maar dat vooral het gegeven dat

veel van zijn vordense klanten lid zijn
van deze tennisclub voor hem van
doorslaggevende betekenis is geweest.

“Op deze manier heb ik het gevoel iets
terug te kunnen doen aan deze club
en de vordense gemeenschap” waren
zijn woorden.
Voorzitter Rien Wabeke gaf te kennen
zeer in zijn nopjes te zijn met dit initiatief en bood Wilbert Grotenhuys
namens VTP een bos bloemen aan onder toeziend oog van medebestuursleden Gerda Ilbrink en Dirk-Jan Wesselink.

Voorjaarsrit De Graafschaprijders
bijna te warm
De Vordense auto- en motorclub ‘De Graafschaprijders’ was zondag de organisator van de Voorjaarsrit, een oriënteringsrit die meetelt voor het
Open Noord- en Oost Nederlands Oriënteringsritten Kampioenschap
(ONONOK ). Mede door de bijzondere warme weersomstandigheden viel
met name de belangstelling voor het ONONOk kampioenschap wat tegen.
‘Ik denk dat veel mensen deze dag voor andere dingen hebben gekozen,
het zomerweer lokte nu niet bepaald om enkele uren in een auto te rijden’, zo sprak een begripvolle Erik Kleinreesink namens de organiserende vereniging. De rit telde tevens mee voor het clubkampioenschap van de
Graafschaprijders.
Erik Klein Reesink en Jan Luiten hadden voor de rijders een prachtige route in de gemeente Bronckhorst uitgezet. De rijders die aan het open kampioenschap meededen (zowel in de A als
B klasse) gingen zondagmorgen al
vanaf 10.00 uur voor het eerste traject

Zwemmen

Berkelduikers
SUPER
Afgelopen zaterdag werd in Lochem
de 5e en tevens laatste wedstrijd uit de
landelijke verenigingscompetitie 1e
district gezwommen. De resultaten
van de Berkelduikers uit Lochem waren in één woord SUPER. Deze middag
werd er 69 maal vertrokken van het
startblok waarbij er 24 persoonlijke records verbeterd werden opmerkelijk
ook door de "oudere" zwemmers. Opmerkelijke prestatie waren er van Carmen Seesing (200m. vrijeslag en rugslag) en Berjan Ebbekink (200m. rugslag) die met primatijden de limieten
zwommen die volstaan voor deelname aan het Gelderse Kampioenschap
(GK). Met een SUPER tijd van 1.09.39 op
de 100m. vrijeslag haalde Merel Wilgenhof haar ticket op voor het Neder-

bij het pannenkoekenhuis ‘Papa Beer’
in het buurtschap Kranenburg van
start. De A klasse reed toen 56 kilometer en de B klasse 52 kilometer. Tijdens
het tweede traject, dat s’middags werd
verreden bedroegen de afstanden respectievelijk 48 en 41 kilometer. De
landse Jeugd Kampioenschap (NJK).
Prima prestaties werden er deze middag verder geleverd door oa. Rik Lok,
Peter Holmer en Frederiek Groot Roessing door één of meerder PR's aanzienlijk scherper te stellen. Ook de estafetteploegen presteerden goed door
meerdere malen bij de beste drie van
de dag te eindigen. De volledige uitslag zal worden geplaatst op www.berkelduikers.nl
1e plaatsen waren er voor:
Anne Carlijn Bakker, 50m. vlinderslag
Daan Nijland, 50m. vlinderslag
Carmen Seesing, 200m. vrijeslag, GK
LIMIET
Anne Carlijn Bakker, 100m. rugslag
Merel Wilgenhof, 100m. vrijeslag, NK
LIMIET
Niels Tjoonk, 100m. vrijeslag
Carmen Seesing, 200m. rugslag, , GK
LIMIET
Estafetteploeg jongens, 4x 50m. vrijeslag

deelnemers aan de C klasse (voor mensen met weinig of geen ervaring) gingen vanaf 13.31 van start. Zij reden een
afstand van kilometer van 48 kilometer.

Uitslagen:
A-Klasse: 1 H.J. Cortumme, Toldijk 386
strafpunten; 2 A.K. de Boer, Assen 389;
3 R. Belvi, Apeldoorn 473 strafpunten.
B-Klasse : W. Hartman, Oldeberkoop
384 strafpunten; 2 B.v.d. Horst, Harderwijk 474; 3 G. Siemes, Zutphen 536
strafpunten.
C-Klasse: 1 E. Tieman, Zwolle 133 strafpunten; 2 G. van Veldhuizen, Vorden
195; 3 R. Drenth, Gieten 259 strafpunten.
Estafetteploeg mix, 8x 50m. vrijeslag

2e plaatsen waren er voor:
Luuk Nijland, 50m. vlinderslag
Berjan Ebbekink, 200m. vrijeslag
Sanne ten Have, 100m. rugslag
Sanne ten Have, 200m. wisselslag
Daan Nijland, 100m. vrijeslag
Carmen Seesing, 50m. schoolslag
Berjan Ebbekink, 200m. rugslag, , GK
LIMIET
Sanne ten Have, 100m. vrijeslag
Estafetteploeg meisjes, 4x 50m. vrijeslag

3e plaatsen waren er voor:
Merel Wilgenhof, 50m. vlinderslag
Carmen Degenaars, 100m. wisselslag
Richard Ebbers, 100m. rugslag
Frederiek Groot Roessink, 200m. wisselslag
Anne Carlijn Bakker, 100m. vrijeslag
Hidde Ottens, 100m. vrijeslag
Estafetteploeg jongens, 4x 50m. wisselslag
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Alle soorten
brood
ca. 30 soorten

BROOD • KOEK • BANKET

Harde
Duitse
broodjes

3 3,30 10 1,50 10 4,00
voor

toen)
(m.u.v. brood van

G ROTE
NAT TE
KE E K

Roomboter
super gevulde
koeken
stuks

stuks

NU

2,75

Iedere donderdagmorgen aan de Ruurloseweg in Groenlo en vrijdag op de markt in Vorden.

Lever

kilo

2,95

Tam konijn
kilo

RUNDERGEHAKT

DE ‘TURBOROL’

500 gram 2.60

Panklare lekkernij
250 gram

2 kilo 3,95

4,90

RIB- HAASKARBONADE
500 gram

per stuk

Al onze producten komen uit eigen
slagerij/worstenmakerij.
Telefoon (038) 37 641 121

3,25

TER WEELE
VLEES EN VLEESWAREN

PYJAMA’S

De Valeweide

100% katoen met lange mouwen,
mooie soepele kwaliteiten
nu voor

Bloemen en planten

NACHTHEMDEN
mooie voorjaarskwaliteit
ook met lange mouwen

1.

99

voor

9.95
9.95
5.-

OPRUIMING: vele kinderpyjama’s voor slechts

Sterken

Volop 1-jarige
zomerbloeiers

1,95

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

POELIER HOFFMANN LAREN (Gld.) – tel. (0573) 42 13 95

DIVERSE SOORTEN
SNIJBLOEMEN
VAN 2.99 VOOR .....................

kilo

5,85

Grote stevige poten
(kilo 2,75)

TER WEELE VLEES EN VLEESWAREN

• N A C H T- E N O N D E R M O D E •

Vanwege renovatie van het weggedeelte
waar wij staan kan het zo zijn dat u ons
niet op onze vaste standplaats vindt,
maar voor de kerk.

Iedere week op de markt!

Fruithandel F.Huusken en Zn.
TOPKWALITEIT

HOLLANDSE BLOEMKOOL
VERSE MOOIE AARDBEIEN
VOL SAP NAVEL SINAASAPPELEN
BILDTSTAR AARDAPPELEN

0,98
grote doos à 500 gram
€ 0,98
5 kilo
€ 5,00
5 kilo € 1,98 10 kilo € 3,00
per stuk

€

IJsbaan gesloten

Haan kraait even niet

Erik Oldenhave met haan.

De haan van de Nederlands Hervormde kerk is dringend aan restauratie
toe. Zo moet onder meer de kogel in de draaibus vernieuwd worden.
'Gesloten'.
Wellicht is het de inwoners van Vor-

den in de drukte van alledag ontgaan,
dan toch een nieuwtje: ‘De ijsbaan is

gesloten’!!

Doordat de staart van de haan dreigde
af te scheuren, waardoor het gevaar
bestond dat de haan naar beneden
zou vallen, is het ‘edele dier’ met een

'Bijna gebaard en al een taart voor aanstaande moeder'

To u w t re k k e n

Tijdens humorvolle toneeluitvoering Krato
ces heel dicht bij een publiek dat als
het ware op visite kwam in de huiskamer van boerderij Weltevree, waar
zich deze komedie afspeelde. Wel Krato vermaakte de aanwezigen met
prachtige dialogen, die in dit goed gespeelde blijspel de boventoon voerden.
Vader Jan en moeder Sjaan, het ‘gebek’ van Sjaan tegen haar schoondochter Jenny, het hield niet op.

Bloemen voor Krato.

‘De koeien zijn nog menselijker dan oe’, zo beet zoon Teun (Richard Ooms)
zijn moeder toe. Wel moeder Sjaan ( Ellis ten Have) had zich voor de zoveelste keer minachtend uitgelaten over haar schoondochter Jenny (Miranda
Beekman) en dat wekte wrevel op. Moeder Sjaan kon er wat van, thuis op
de hoeve ‘Weltevree’ regeerde zij met strakke hand. Ze had duidelijk ‘de
broek aan’ zoals dat zo mooi heet! En die arme Jenny moest het maar
steeds ontgelden: ‘zeg Assepoester schenk jij eens koffie in’. Ook haar eigen man Jan (Bertus Pellenberg) kreeg van alles naar zijn hoofd geslingerd: ‘Lees jij de krant maar, de beste manier om rampen te voorkomen’!
Je zult maar zo’n vrouw c.q. moeder hebben!
Gelukkig kreeg schoondochter Jenny
hulp en steun van haar schoonzus Agnes (Bernardet Wunderink) en Jochem
(Sander Roelvink) de broer van haar
man. Met name Agnes liet zich niet
kisten. Zij zocht duidelijk de confron-

tatie met haar schoonmoeder Sjaan.
De toneelvereniging Krato (Kranenburgs Toneel) bood de toeschouwers
onder regie van Henny Fleming, twee
avonden een stukje onvervalste plattelands humor. ‘ Nooit verwacht en

hoogwerker van de toren gehaald. De
restauratie wordt bij smederij Oldenhave verricht.

toch…’ speelde zich af in de zaal van 't
Wapen van ’t Medler. Na een aantal jaren niet te hebben gespeeld (de laatste
uitvoering vond plaats onder regie
van Gerard Smeenk, red.) vond het inmiddels nieuwe bestuur het hoog tijd
worden dat Krato zich weer eens aan
het publiek zou presenteren..
De keuze voor deze zaal was bewust.
Liever twee avonden een kleine zaal
vol ( per avond 60- 70 toeschouwers )
dan bijvoorbeeld een uitvoering in
een half volle c.q. half lege zaal van
het dorpscentrum, zo was de opvatting van het bestuur. Een toneel aan
de zijkant van de zaal, acteurs en actri-

De onnozelheid van Jenny (vijf jaar getrouwd en ze wist niet hoe je in verwachting moest geraken) bracht
schoonvader Jan ertoe om haar mee te
nemen naar het kippenhok, zodat Jenny kon zien hoe de haan het met de
kippen ‘deed’! Deze sexuele voorlichting was aan Jenny niet besteed: ‘ de
haan heeft mij op de kop gepikt’, zo
jammerde Jenny. De beide schoonzussen samen winkelen, Jenny daarna in
hippe kledij hetgeen haar man Teun
deed uitroepen: ‘zo’ n vlo in bedde zou
je toch nooit doodknijpen’! Toch ook
nog ‘gelukzalige’ momenten in hoeve
Weltevree. Zoon Jochem en zijn vriendin Agnes kochten een huis op de Kranenburg en dan uiteindelijk ook nog
de overname van de boerderij door
Teun en Jenny.
En dan kwam daar zo maar Pien Pienemien (Marjon Zweverink) de huiskamer binnen stappen. Pien van de
B.D.C ofwel de ‘ Blije Dozen Club’. Pien
kwam een cadeautje brengen, in de
veronderstelling dat moeder Sjaan in
verwachting was. ‘Ik in verwachting?
Van mien man Jan met zo’n ‘kleintje’,
ik dacht het niet’, zo sprak een verbolgen Sjaan tot grote hilariteit van de
zaal. Aan het slot van het blijspel wel
een vrouw in verwachting, schoondochter Jenny. 'Ik ben al 2,5 jaar in blijde verwachting’, zo sprak Jenny. ‘Dat
zou nog langer zijn dan een olifant’,
aldus een tactvolle Sjaan.
Gelukkig voor Jenny bleek het 2,5
maand te zijn. Pien Pienemien kwam
dus voor de tweede keer de boerderij
binnenstormen, ditmaal met een
taart met de tekst ‘Bijna gebaard, nu al
een taart’. Na afloop bloemen en bedankjes voor regisseur Henny Fleming
en haar assistente Wilma Nijenhuis,
soufleuse Anneke Roelvink. De decorbouw groep o.l.v. Bernard Wunderink.
Grimering Anneke Roelvink, Ellis ten
Have met assistentie van Rianne Fleming en Ingrid Ooms.

HEURE LAAT PUNTEN LIGGEN
Op het tweede toernooi voor de competitie gewest Oost dat door het Borculose Heure werd georganiseerd konden de gastheren niet overtuigen in de
680 kg.A klasse.
Terwijl ze op het eerste toernooi nog
samen met Eibergen dagwinnaar werden konden ze nu geen potten breken.
Het tweede team wist zelfs van het eerste te winnen. Het Holtense OKIA presteerde goed door er met de dagwinst
vandoor te gaan.

De 680 kg.B klasse was een prooi voor
Vorden, de andere teams zorgden voor
een verrassende uitslag, Olden Eibergen draaide een stuk beter dan de vorige keer en vind zichzelf terug op de
tweede plaats terwijl E.H.T.C. slechts
drie punten haalde en zakte naar een
derde plek. Bij de jeugd deden de jonge teams van Vios Bison en Heure het
ook erg goed.
Samen met Bekveld en Eibergen voeren ze strijd om de derde plaats. Het
Hengelose Oele dat op de voet gevolgd
word door Koapman uit Tilligte bezet
met ruime voorsprong de eerste
plaats.

In de 640 kg.klasse gebeurde niets
spannends, Eibergen blijft koploper
gevolgd door Heure, Vios Bison is hier
derde. Ook in de 720 kg.klasse heeft
Heure de nodige punten verloren, hun
geluk was dat ook de naaste concurrenten Touwtje en E.H.T.C. een slechte
dag hadden. Daardoor blijven ze in de
totaalstand toch tweede achter Koapman dat op dit moment een goed
draaiend team op de been heeft. Bij de
dames wist het combinatie team Bisons/Hertme vast te houden aan de
derde plaats, de achterstand op koploper Schutshof combi is al vrij groot.
Toch is er nog van alles mogelijk, er
zijn immers nog een zevental toernooien te gaan.

Al met al kon Heure niet ontevreden
zijn, waar het ene team wat liet liggen
presteerde de ander weer beter. "Onze
opzet is om dit jaar de oudere jeugd leden de kans te geven mee te doen bij
de senioren.
Dat het dan niet altijd de eerste plek
oplevert is dan niet erg, zo doen ze wel
ervaring op"aldus trainer Gerrit Boerstoel.

Het volgende toernooi is op 29 april bij
Tv. Treklust in Warnsveld en begint
om 10.15 uur.

Veel belangstelling en waardering door parochianen

Feestelijk afscheid pastoor Jacobs
en Dieny Veltmaat

Autobedrijf Groot Jebbink
Zutphen officieel van Start

In zijn toespraak tijdens de officiële opening van Autobedrijf Groot Jebbink Zutphen, gaf Jan Groot Jebbink aan dat het een logische stap is om
in Zutphen nu Opel en Chevrolet vanuit één showroom te verkopen.
Het nieuwe bedrijf aan de Bettinkhorst heeft een ruime showroom
waarin alle modellen van beide merken staan te pronken.
Pastoor Jacobs, 2e van rechts, bijgestaan door het gehele pastoresteam.
Het parochieverband Graafschap-Zutphen heeft zondag 15 april afscheid
genomen van pastoor Henk Jacobs. Tijdens de afscheidsviering in parochiekerk Sint Jan de Doper in Keijenborg werd ook afscheid genomen van
huisgenote Dieny Veltmaat. Pastoor Jacobs gaat met emeritaat en gaat
met Dieny Veltmaat wonen in De Lutte.
De kerk in Keijenborg was tot de laatste plaats bezet met parochianen van
het parochieverband, kennissen en familieleden. In de feestelijke eucharistieviering met veel samenzang ging
pastoor Jacobs, met collega-pastores
Matti, Hogenelst en Wassink, voor het
laatst voor.
De ontslagbrief van kardinaal Simonis
werd voorgelezen door pastor Matti.

Pastoor Jacobs die met emeritaat gaat
(pensioen) was 42 jaar priester. Tijdens
de plechtige eucharistieviering zong
het parochiekoor.
Het jongerenkoor Rejoice zong het offerandelied: ‘Wie durft het delen aan’
en de Muzi-keijtjes zongen het liedje
‘Vredeswens’. Onder luid applaus ging
het bloemetje van de week naar pastoor Jacobs en Dieny Veltmaat. Samen

met het parochiekoor werd massaal
het slotlied gezongen ‘Wat de toekomst brengen moge’.
Schuttersgilde en muziekvereniging
St. Jan Keijenborg bracht op het einde
in de kerk een serenade met ‘een lang
zullen ze leven’. Namens het gemeentebestuur had burgemeester Henk Aalderink waarderende woorden voor
pastoor Jacobs en Dieny Veltmaat.
Na afloop werden pastoor Jacobs en
Dieny Veltmaat begeleid door Schuttersgilde St. Jan naar zaal Winkelman.
Hier was aansluitend een afscheidsreceptie die druk werk bezocht.

Sensire verrast klanten met gratis
boottocht

In totaal schepen zo'n 140 cliënten
zich in op een van de 36 vaardagen.
Dinsdag 17 april is de eerste vaardag.
De passagiers zijn geselecteerd aan de
hand van voordrachten door hun
thuishulpen of verzorgers. ,,Ze doet alles voor haar man en daarom wil ik
haar eens in het zonnetje zetten", kan
genoeg reden zijn om een iemand of
een stel te laten meevaren.
Andere argumenten die thuishulpen

en verzorgenden aan de organiserende stichting voorlegden zijn: 'Ik werk
hier met heel veel plezier en wil graag
iets terug doen'; 'Omdat mevrouw al
jaren intensief voor haar dementerende echtgenoot zorgt en niet op vakantie kan' en 'Ze hebben het afgelopen
jaar zoveel pech gehad'.
Stichting Vaargenoten.nl heeft op het
schip Seni-Ori plaats voor vier passagiers, waarvan één in een rolstoel.
,,Een dagtocht per boot is een ontspannen manier van reizen die zelfs
mensen in een slechte lichamelijke
conditie nog goed aankunnen", zegt
Matthijs Almekinders, één van de initiatiefnemers. Het idee van de gratis

Tweede editie Hengelsfeest
op 1 september

Het Hengelsfeest dat vorig jaar zijn primeur beleefde, wordt een echte zomertraditie. Dit jaar verrijst er opnieuw een grote feesttent aan de Zelhemseweg in Hengelo. Op zaterdag 1 september treden daar onder anderen Stef Ekkel, The Heinoos en Kas Bendjen op.

Pastoor Jacobs en Dieny Veltmaat op weg naar zaal Winkelman voor de afscheidsreceptie.

Thuiszorg-klanten van Sensire maken samen met hun verzorger een
gratis boottocht over de IJssel. Het
gratis uitje - vanuit de haven van
Olburgen - wordt ze aangeboden
via de stichting Vaargenoten.nl

Ook benadrukte hij dat er in Vorden
niets zal veranderen en dat de mensen
daar met het vertrouwde team zaken
kunnen blijven doen.
Zowel Opel als Chevrolet worden door
General Motors (GM) gefabriceerd en
vullen elkaar in het modellen gamma
prima aan. Maar ook op het gebied
van opleiding, werkplaatsuitrusting

en automatisering hanteren de twee
merken dezelfde standaarden.
Daarna gaf Jan Groot Jebbink het
woord aan René Roggen algemeen directeur van General Motors Nederland, hij vertelde dat zij blij waren met
het familiebedrijf Groot Jebbink, omdat de persoonlijke aandacht voor de
klant steeds belangrijker wordt. En
dat is juist bij de familiebedrijven in
vertrouwde handen. Na deze en meer
lovende woorden verrichte hij de openingshandeling met het onthullen
van de merken wand van Chevrolet.

vaardagen is binnen Sensire enthousiast ontvangen. De passagiers komen
behalve uit de Achterhoek ook uit de
nieuwe werkgebieden Twente, Arnhem en de Liemers. Overigens, ook bewoners van verzorgings- en het verpleeghuizen varen mee.
De Seni-Ori heeft Olburgen als thuishaven. Dit is een kwartiertje rijden
Doetinchem. Van daaruit vaart zij in
beide richtingen over de IJssel. De
vaardagen zijn gepland tot begin oktober. Er is verwarming aan boord. Almekinders: ,,We proberen het telkens
zo te organiseren dat op een vaardag
passagiers uit dezelfde plaats meegaan.''

Het plan voor een Hengelsfeest werd
vorig jaar geboren bij de Hengeloërs
Nando Burghardt (20), Jan Willem
Harmsen (20) en Dion Wolf (19). Zij
vonden dat er in Hengelo te weinig
leuke feesten werden georganiseerd.
Dat resulteerde vorig jaar augustus in
een gezellig feest waar circa 800 bezoekers uit de hele regio van genoten. Ze
zongen mee met klassiekers van artiesten als Jacques Herb en dé imitator
van André Hazes.
Dit jaar wil de organisatie opnieuw
enkele vertolkers van het levenslied

NBvP
Woensdagavond 18 april a.s. laten de
dames van NBvP, Vrouwen van Nu, afdeling Vorden zich verrassen.Het ééndagsbestuur stelde het programma
voor de bijeenkomst samen en heeft
die avond de leiding. Dus iedereen is

naar Hengelo halen. Volkszanger Stef
Ekkel is zeker van de partij. Hij zal ongetwijfeld zijn succesnummer De
Woonboot laten horen. Ook feestbands The Heinoos (jaren 60, 70 en
80er rock en roll hits) en Kas Bendjen
(pure rock en roll muziek uit de Achterhoek) staan garant voor een avond
gezelligheid. En er staat een bijzondere, Tiroler act op het programma. Wederom wordt het een spetterende
avond voor iedereen of je nu 8 of 80
jaar jong bent. Meer informatie over
het Hengelsfeest staat binnenkort op
www.hengelsfeest.nl

reuze benieuwd. De leden kunnen
zich dan tevens nog opgeven voor een
middagexcursie naar de zorgboerderij
"de groote Modderkolk" te Loenen op 8
mei a.s. en voor de fietstocht op 10
mei a.s.
De avond begint om 19.45 uur in de
zaal van de Herberg.

Vo e t b a l

BON. BOYS-VORDEN 2-1
Vorden speelde 2e paasdag een van
haar betere wedstrijden, maar dat resulteerde niet in punten. Bon Boys dat
evenals Vorden nog volop meedoet
voor het kampioenschap scoorde uit
twee ongelukkige spelmomenten van
Vorden, waarbij aan het eerste doelpunt volgens de ass. scheidsrechter
tweekeer buitenspel voorafging. Bon.
Boys scoorde in twee minutentijd
tweekeer en aan beide doelpunten
gingen fouten vooraf. Vorden zou zich
echter goed herstellen en legde met
goed combinatievoetbal een uitstekende partij voetbal op de mat. Eerst
in de 85e minuut wist Vorden via Erik
Oldenhave het doel te vinden. Man of
the match was zonder twijfel doelman
Patrick van Dijk van Bon Boys.
Vorden nam letterlijk vanaf de aftrap
het initiatief, want na een halve minuut stond Jeroen Ringlever al oog in
oog met doelman van Dijk, doch hij
wist de doelman niet te verschalken.
Even later passeerde Dennis Wentink
met een kopbal de doelman wel, maar
de bal kwam op de lat. Dennis Wentink nam een voorzet van Niels Siemerink in een keer op de pantoffel, maar
de doelman beroerde de bal in een reflex net voldoende, dat het leder via
de paal naast ging. Vorden had moeite
met de fysieke kracht en dat was vooral op het middenveld te merken. In de
15e minuut werd op het middenveld
balverlies geleden en op de doorkopbal was Mark Borgonjen de geslagen
man. Vorden protesteerde voor buitenspel, maar daar wilde, de overigens
goedleidende, arbiter niets van weten.
1-0 Nog geen drie minuten later scoorde Bon Boys opnieuw uit een identieke situatie. Dat was even slikken voor
de geelzwarten om zo vroeg in de wedstrijd op 2-0 achterstand te komen.
Vorden toonde echter veerkracht,
want het nam het initiatief weer over
en creëerde zich enkele uitstekende
kansen. Renz Cornegoor werd in vrije
positie aangespeeld, maar hij trof wederom doelman van Dijk op zijn weg.
Bon Boys beperkte zich tot verdedigen
en loerde op de counter. In de tweede
helft een zelfde spelbeeld. Bon Boys
werd op eigen helft vastgezet en
kwam slechts een aantal keren op de
helft van Vorden. Vorden liet de bal
snel rond gaan om de hechte verdediging van de Haaksbergense ploeg te
splijten. In de 55e minuut kwam Renz
Cornegoor via een steekpass van Dennis Wentink vrij voor de keeper, maar
zijn schot werd door de doelman geblokt. Vorden creëerde zich diverse
kansen, maar ook de schoten van Tom
Wiskamp en Rob Enzerink werden
door de doelman uitstekend gestopt.
Renz Cornegoor kreeg nog een goede
kopkans, maar de bal ging net over.
Eerst in 85e minuut moest de doelman capituleren voor een inzet van
Erik Oldenhave. 2-1 Met een laatste
krachtsinspanning probeerde Vorden
een gelijkmaker te forceren, maar het
was hun kennelijk niet gegund. Een
wedstrijd waarin Vorden veel kansen
creeerde, maar het overwicht niet in
doelpunten wist om te zetten.

UITSLAGEN ZATERDAG 7 APRIL
Vorden 1 - MEC 1: 3-1
AZC A1 - Vorden A1: 9-0
Pax B1 - Vorden B1: 3-1
Vorden B2D - Diepenveen B2: 1-3
Zutphania C1 - Vorden C1: 2-5
Vorden C2 - Loil sv C1: 1-5
Vorden D1 - DZSV D1: 1-1
Almen D1 - Vorden D3: 5-2
Vorden E1 - Gendringen E1: 6-1
Vorden E2 - Warnsveldse Boys E2: 1-5
Vorden E3 - OBW E4: 1-3
Vorden F1 - DZC '68 F2: 10-1
FC Zutphen F4 - Vorden F2: 5-0
DZC '68 F4 - Vorden F3: 7-0
Witkampers F4 - Vorden F4: 5-0
Vorden F5 - Zelos F6: 1-4
Vorden F6 - DZC '68 F8: 0-16

MAANDAG 9 APRIL
Bon Boys1 - Vorden 1: 2-1
Vorden 2 - Silvolde 2: 0-5
Vorden 3 - AZC 3: 4-1
Vorden 4 - SHE 3: 0-0
Vorden 5 - Loenermark 7: 2-4

Vorden periodekampioen
VORDEN - MEC 3-1
Vorden heeft de inhaalwedstrijd tegen
MEC uit Winterswijk zaterdagavond

Ratti B1 kampioen!

Na duidelijke woorden van Ratti-trainer Rein Kattenbelt in de rust verbeterde het veldspel van Ratti in de tweede helft. Bij vlagen werd er redelijk gecombineerd door de Rattianen, hetgeen een tweetal mogelijkheden opleverde voor aanvaller Michiel Gudde.
De aanvaller van Ratti stuitte met zijn
eerste poging op de doelman van Sint
Joris en zag zijn tweede poging via de
deklat over gaan. Met nog ruim 10 minuten op de klok was het opnieuw
Gudde die gevaarlijk werd in het
Braamtse zestienmetergebied. Een verdediger van Sint Joris trok Michiel
Gudde naar de grond waarna de
scheidsrechter gedecideerd naar de
stip wees. De toegekende penalty was
een kolfje naar de hand van Mario
Roelvink, die de doelman de verkeerde
hoek in stuurde en de penalty onhoudbaar in de touwen schoot. De
laatste tien minuten golfde het spel op
en neer en gingen beide ploegen op
zoek naar de drie punten. Geen van
beide teams wist echter nog gevaarlijk
te worden waardoor het bij een puntendeling bleef. De 1-1 was een terechte uitslag van een wedstrijd die geen
winnaar verdiende.

Bovenste rij v.l.n.r.: Wim Wassink (leider), Martin Heuvelink (trainer), Frank Bouwmeester, Fabian Dijkman, Stein Bloemendaal,
Nabil Jawad, Ivo Roelvink, Koen Klein Herenbrink, Jorick Wolsink, Bram Klein Haneveld, Gerard Waarle (trainer). Onderste rij v.l.n.r.:
Els Berenpas, Sander Platteeuw, Kim Heuvelink, Fieke Boekelo, Niek Nijenhuis, Thomas Sintmaartensdijk, Luuk Heuvelink.
Zaterdag 14 april is de B1-jeugd van sv Ratti na een zeer sterk seizoen
kampioen geworden van de 3e Klasse J. Met een klinkende 4-1 overwinning op Warnsveldse Boys zijn de jongens en meiden van Ratti B1 niet
meer te achterhalen door de concurrentie.
Onder grote publieke belangstelling
stond de B-jeugd voor de taak op minimaal één punt te halen tegen
Warnsveldse Boys. Last van zenuwen
hadden de Ratti-spelers niet, want al
na zeven minuten opende aanvaller
Niek Nijenhuis de score en kon het
kampioensfeest al voorzichtig gevierd worden. De kampioensploeg

uit Kranenburg liet er geen gras over
groeien en bouwde de voorsprong gestaag uit. Nog voor rust vond Niek
Nijenhuis nogmaals het net en in de
tweede helft tekende Luuk Heuvelink voor de 3-0 en 4-1.
Na het laatste fluitsignaal van de
scheidsrechter konden de champag-

neflessen ontkurkt worden en kon
het kampioensfeest pas echt beginnen. Na een feestje gevierd te hebben
met alle supporters ging de B-jeugd
de platte wagen op voor een rondgang door Kranenburg en Vorden. Na
een hapje bij Papa Beer Wok&Grill
zochten de kampioenen het sportcomplex van Ratti weer op. Daar kon
dankzij een gulle bijdrage van shirtsponsor Schildersbedrijf Peters het
feest voortgezet worden in kantine.
Het behaalde kampioenschap werd
tot in de kleine uurtjes gevierd.

vrij gemakkelijk gewonnen. De geelzwarten creëerden zich veel kansen,
waarbij de uitslag een magere aftekening is van het wedstrijdbeeld. Dennis
Wentink was met twee doelpunten
"the man of te match" Met nog een
wedstrijd te gaan in de tweede periode
is Vorden door de concurrentie niet
meer in te halen en heeft het zich verzekerd van nacompetitie. Vanaf het beginsignaal trok Vorden ten aanval en
was het vooral via Arjan Vruggink gevaarlijk. In de 10e minuut kopte Dennis Wentink uit een cornerbal de 1-0
binnen. Vorden bleef aandringen,
maar had toch wel wat moeite met de
stugge verdediging van MEC, dat met
veel mensen achter de bal speelde. In
de 25e minuut kwam de gelijkmaker
geheel onverwachts uit de lucht vallen uit een cornerbal. 1-1 In de tweede
helft zette Vorden MEC volledig onder
druk en met aardig combinatie voetbal creëerde het zich diverse kansen.
In de 60e minuut gleed Dennis Wentink op een voorzet van Rene Neijenhuis de 2-1 binnen. Vorden had in deze fase van de wedstrijd diverse goede
scoringskansen via Joris Platteeuw en
Niels Siemerink. In de 80e minuut
bracht Rob Enzerink met een kopbal
Vorden op een veilige voorsprong en
konden de geelzwarten de wedstrijd
zonder al te grote inspanning uitspelen. Mede door het verlies van Eibergen mag Vorden zich kampioen van
de tweede periode noemen en heeft
het hiermee in elk geval de nacompetitie verworven.

Niels Siemerink ieder tweekeer de
doelman met een lob, doch alle vier
inzetten verdwenen nipt over het doel.
De 0-2 werd door Renz Cornegoor uit
een hoekschop binnenkekopt. Winterswijk wist daar helemaal niets tegenover te zetten, hoewel Jeroen Ringlever de doelman nog een keer assisteerde door de bal van de doellijn te
koppen. Vlak voor rust zette Dennis
Wentink, wederom met een fraaie
kopbal, Vorden op een riante 0-3 voorsprong. Dit keer was Micha Bolink de
aangever. Toen Micha Bolink in de 55e
minuut de 0-4 in de touwen had gejaagd nam Vorden gas terug en speelde de wedstrijd routinematig uit. Komende zondag speelt Vorden thuis de
topper tegen Terborg. Zal Vorden over
twee weken de kampioensvlag kunnen hijsen?

ZATERDAG 21 APRIL
Vorden A1 - FC Zutphen A2, 15:00
Vorden B1 - DZC '68 B2, 14:30
ABS B2 - Vorden B2D, 13.00
Vorden C1 - ABS C1, 13.00
Doesburg SC C2 - Vorden C2, 14.30
Vorden C3 - Peeske 't C2, 13:00
Vorden D1 - Zelhem D1, 11:00
Hoven De D1 - Vorden D2, 11:00
Klein Dochteren D1 - Vorden D3, 10:00
Vorden E1 - Silvolde E1, 11.00
Pax E2D - Vorden E2, 10.30
Vorden E3 - VVG '25 E3, 11.00
SBC '05 E3 - Vorden E4, 09:30
AZC E4 - Vorden E5, 11:45
Vorden F1 - VVG '25 F1, 09.00
AZC F4 - Vorden F2, 09:00
Zelhem F1 - Vorden F3, 10:00
AZC F5 - Vorden F4, 09:00
Vorden F5 - Pax F5, 09:00
Vorden F6 - Peeske 't F4, 09:00

Zaterdag 14 april
Keijenburgse Boys A1D - Vorden A1: 34
Zelos B1 - Vorden B1: 2-3
Vorden B2D - Colmschate B3: 3-0
Schalkhaar C2 - Vorden C1: 0-7
Vorden C2 - DVC '26 C4: 2-0
VIOD C5 - Vorden C3: 1-7
VVG '25 D1 - Vorden D1: 2-0
Vorden D2 - Zelos D2: 2-0
Vorden D3 - Epse D1: 0-3
DZC '68 E2 - Vorden E1: 7-3
Vorden E3 - Pax E3: 0-0
Vorden E4 - Klein Dochteren E5: 17-0
Vorden E5 - VIOD E11: 0-1
DVC '26 F2 - Vorden F1: 2-4
Vorden F2 - Almen F1: 3-1
Vorden F3 - Doetinchem F2: 2-5
Vorden F4 - Gorssel F4: 1-9
Zelhem F2 - Vorden F5: 7-0
Halle F2 - Vorden F6: 15-0

ZONDAG 22 APRIL
Vorden 1 - Terborg 1, 14.00
Vorden 2 - FC Eibergen 2, 10.00
Vorden 3 - Klarenbeek SC 3, 10.00
Rheden 3 - Vorden 4, 11.00
Socii 5 - Vorden 5, 12.00

WINTERSWIJK - VORDEN 0-4
Vorden heeft zondag een gemakkelijke overwinning geboekt op het reeds
gedegradeerde Winterswijk. Micha Bolink bezette de rechterspits en deed
dat niet onverdienstelijk. Een assist en
het 4e doelpunt voegde hij aan zijn
conto toe. Vorden had aan een helft
genoeg om het zwakke Winterswijk
op de knieën te krijgen en de punten
mee te nemen naar Vorden. Met nog
twee wedstrijden te gaan deelt Vorden
de koppositie met Terborg en Eibergen, gevolgd door Bon. Boys op 1 punt
achterstand. Het is ongemeen spannend in de 4e klasse C.
In de 10e minuut rondde Dennis Wentink een voorzet van Erik Oldenhave
fraai af 0-1 Daaraan vooraf gaand passeerden zowel Dennis Wentink als

ZONDAG 15 APRIL
Winterswijk 1 - Vorden 1: 0 - 4
Grol 4 - Vorden 2: 1 - 3
Vorden 4 - Loenermark 5: 1-4
Vorden 5 - Hoven De 5: 1-2
PROGRAMMA DINSDAG 17 APRIL
AZC C1 - Vorden C1, 19.00
WOENSDAG 18 APRIL
Vorden C2 - Concordia-W C3, 19:45
Vorden D1 - DZC '68 D2, 18:30
Ruurlo D2D - Vorden D2, 18.30
DONDERDAG 19 APRIL
DVC '26 4 - Vorden 2, 18.45

Ratti
SINT JORIS 1 - RATTI 1
Op zondag 15 april stond voor de heren van Ratti 1 de uitwedstrijd tegen
Sint Joris op het programma. Onder
tropische omstandigheden en op een
erbarmelijk slecht veld, dat meer weg
had van een woestijnsteppe dan van
een voetbalveld was Sint Joris in de beginfase de wat fellere ploeg. De spelers
uit Braamt wonnen de meeste persoonlijke duels en leken minder hinder te ondervinden van de warmte
dan Ratti. Beide ploegen grossierden
echter in balverlies waardoor er een
rommelig wedstrijdbeeld ontstond.
Tot de 25e minuut was er nog geen
kans te noteren geweest, maar de aanvoerder van Sint Joris zette de allereerste kans voor de thuisploeg wel om in
een doelpunt. Protesten van Ratti dat
de doelman van Ratti gehinderd werd
tijdens de aanval van Sint Joris werden
door de verder goed leidende scheidsrechter niet gehonoreerd. Ook na de
openingstreffer van Sint Joris bleef het
spel van beide ploegen matig. De rust
werd dan ook ingegaan met een 1-0
tussenstand.

Ratti 1 - Activia 1 (dames)
In de brandende zon werd afgelopen
zondag de wedstrijd gespeeld tegen
Activia. Zoals verwacht lag het tempo
lager dan gebruikelijk door de warme
weersomstandigheden. Des al niet te
min werden de duels hard uitgevochten. Activia zette meteen veel druk op
de achterhoede van Ratti en daarmee
boekte ze in de 6e minuut al resultaat.
Een bal in de zestien werd niet goed
weggewerkt en daar profiteerde Activia van. 0-1. Activia liet zich terugzakken en Ratti bleef goed naar voren
voetballen. Een afvallende corner van
Ratti werd op waarde ingeschat door
Gerrie Brummelman. Met een subliem schot wist ze de bal van ruime
afstand in de verre hoek te plaatsen. 11. Nog voor rust creëerde Yvonne
Wenzcowski veel gevaar met een goede kopbal, maar deze was helaas net
niet trefzeker. De rust werd bereikt
met 1-1. Na de rust bleef Ratti veel
druk zetten waardoor de kansen kwamen. Wencke Olthuis zag haar schot
op het doel (laag in de verre hoek) op
een centimeter na langs de doelpaal
rollen. Gerrie Brummelman kwam
oog in oog met de keepster en wist de
bal tegen de lat van de paal te krijgen.
Deze stuiterde helaas net voor de lijn.
Activia kwam hier een paar keer goed
weg en de perfectie (of geluk) ontbrak
aan ratti zijde. In de laatste minuut
maakte Activia het nog spannend
doordat een speelster doorbrak. Carlien Nijenhuis zette echter de turbo
nog eenmaal aan en hielp de aanval
om zeep. De eindstand bleef 1-1. Activia tevreden met gelijkspel, maar Ratti had hier zeker gezien het hele spelbeeld toch meer verdiend. Aanstaande
zondag uit tegen koploper Witkampers.

Vo l l e y b a l

DASH
Uitslagen zaterdag 14 april
Doc.St. Orion MB1 - Dash MB1: 0-4
KAMPIOEN !!
Dijkman/WSV D2 - Dash D3: 4-0
Dijkman/WSV D1 - Dash D2: 3-1
Alfun/Focus D1 - Dash D1: 0-4
Dash MC2 - Doc.St. Orion MC5: 2-3
Dash MC1 - Guv Greven Bovo MC1: 1-3
Dash JC1 - Revoc JC1: 3-1
Dash MB2 - Dijkman/WSV MB1: 4-0
Dash H2 - SC Loil H1: 3-1
Dash MA1 - D.V.O. MA2: 1-3
Dash D5 - Dijkman/WSV D5: 4-0
Dash D6 - Labyellov D6: 1-3
Dash H1 - Avanti H1: 3-1
Vrijdag 20 april
21.00 KSV H1 - Dash H1
Zaterdag 21 april
10.00 DES JC1 - Dash JC1
15.00 KSV MA1 - Dash MA1
15.15 Pajodos D3 - Dash D6
13.30 Favorita D5 - Dash D5
13.00 Dash circ. 3 - Dynamo 3
13.00 Dash MB1 - Dijkman/WSV MB1
15.00 Dash D4 - Willems Gemini D3
15.00 Dash D2 - KSV D1
17.00 Dash D3 - Willems Gemini D2
17.00 Dash D1 - Dijkman/WSV D1
11.30 Dash circ. 2 - Overa 1
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“ Vallen doen we allemaal.
Hoe je opstaat maakt het verschil. ”

Verkoop/verhuur aanhangwagens

De Uitnodiging

DE VENTERKAMP 7, 7261 AH RUURLO
TEL. (0573) 45 11 61 • FAX (0573) 45 41 80

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

Plastic-folie inzameling

De Uitnodiging, coaching en begeleiding helpt.

Zaterdag 26 Mei 2007 houden wij weer de
jaarlijkse plastic-folie inzameling.

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

Het aanleveren van de plastic-folie kan
tussen 9 en 15 uur.

Halle Nijmanweg 5
7025 EX Halle
www.deuitnodiging.nl
T: 0314 631 446

De plastic-folie wordt per m3 gerekend,
pak het daarom zo compact mogelijk in.
Stortkosten Krimpfolie € 20,- /m3
Stortkosten Landbouwfolie € 8,50 /m3
U kunt terecht bij:

– Tuinontwerp – Tuinaanleg
– Tuinonderhoud – (sier)bestrating

Aanbiedingen geldig van 18 t/m 28 april 2007

Steenderen Tel. 0575-451502

VOLOP PERKGOED

LOOMAN HUMMELO
Tel. 0314-381210
TE KOOP GEVRAAGD
Alle merken en bouwjaren

AUTO’S EN
BEDRIJFSWAGENS
à contant + RDW-vrijwaring

André Boschker

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

Bloesem
Appels
en
in de
Peren



Bloem- en groentezaden


vanaf 15 April bij Onyx mode

L i n g e r i e
-Betty Barcley

boomgaard

Nu ook groenteplanten


-Barbara

Onze boomgaard is op vrijdag en
zaterdag open voor bezoekers.
Kom en geniet van de duizenden
appelbomen in volle bloei.

Grote collectie buitenpotterie


Secretaressedag 19 april

Voor al uw fruit, vrijdag en zaterdag open.

-Honro
-Triumph

Tegen inlevering van deze advertentie krijdt u, de hele maand April
en Mei, een korting van 10% op de gehele lingerie collectie
Onyx Mode - Burg. Galleestraat 6b - 7251EB Vorden Tel/Fax 0575-552655
WEEKBLAD

Nu ook op internet!

Prinsenmaatweg 3, Rha/Steenderen, (0575) 451643
Vordenseweg 84 • Hengelo (Gld.) • Tel. (0575) 46 16 22 – Fax (0575) 46 47 82
www.groot-roessink.nl

■
■
■
■
■

Jonsered
Castelgarden
Solo
Partner
enz.

Altijd rp
he
c
s
s
e
m
s
in prij

Ook uw adres voor reparatie en onderhoud

L.M.B. VORDEN B.V.
Al jaren uw leverancier van Tuin- en Park machines
Industrieweg 13
(0575) 55 31 63

- 7251 JT Vorden
- www.lmbvorden.nl - info@lmbvorden.nl

www.contact.nl

SOLIDE KNIKARMSCHERM MET
WIT/CREME GEMOFFELD FRAME
(RAL 9001) EN BUISMOTOR.
In diverse maten met doek in 15 actuele
streepdessins. Tijdelijk verlaagde prijzen
incl. BTW en GRATIS MONTAGE!

WIT/CREME ME
FRA
GEMOFFELD OTOR!
MET BUISM

Dealer van:

Dus kijk snel op

Breedte

Uitval

250 cm
300 cm
350 cm
400 cm
450 cm
500 cm
550 cm

200 cm
250 cm
250 cm
250 cm
250 cm
250 cm
250 cm

Nu
Nu
Nu
Nu
Nu
Nu
Nu

998,1200,1229,1307,1339,1415,1446,-

Knikarmschermen nu extra
voordelig en gratis gemonteerd!
Vorden
Zutphenseweg 24
Tel. 0575-551514

Eibergen
J.W. Hagemanstraat 3
Tel. 0545-474190

H e l m i n k

www.helminkmeubelen.nl

m a a k t

h e t

m o o i e r

b i j

u

t h u i s
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Hotel Bakker en café de Herberg organiseren live optredens

Groot spektakel in Vorden

Op vrijdag 27, zaterdag 28 en zondag 29 april organiseren hotel Bakker en
café de Herberg live optredens in Vorden. Op vrijdag gaat het bij de Herberg van start met Brian Cristopher. Zaterdag gaat bij Bakker het dak eraf
met Richard Hekkert en zijn showband. Op zondag is bij de Herberg de
warming up voor Koninginnedag met de Laaie Lichters en dit jaar voor
het eerst de voorinschijving voor het Vogelschieten. Voor alle avonden
geldt gratis entree.
BRIAN CRISTOPHER, LEVENDE
JUKE-BOX
Goed nieuws voor de vele Nederlandse
fans van de Engelse zanger-gitarist,
maar bovenal topentertainer Brian
Cristopher. Gewapend met een repertoire dat qua breedte zijn weerga niet
kent, staat de ook hier populaire Brit
aan de vooravond van weer een indrukwekkende tour door Nederland,
waarbij deze regio niet wordt overgeslagen.
Liefhebbers van de betere popmuziek
mogen de energieke optredens van de-

ze rasentertainer niet missen: 3 uur
vrijwel non-stop live muziek, mooi opgebouwd van rustige pop- en rock ballads tot spetterende rock and roll en
alles wat je daar tussen kunt verzinnen. Maar één ding staat al bij voorbaat vast: Brian krijgt met zijn ongelofelijk fraaie versies van beroemde hits
elk publiek op de banken.
Als een vleesgeworden juke-box wisselen de mooiste nummers elkaar in een
hoog tempo af, waarbij het feit dat Brian geen gebruik maakt van achtergrondbanden misschien nog wel het

meest verbaast. Nooit hoorde je mooiere live uitvoeringen van de bekendste
songs van Sting, Elton John, Beatles,
Red Hot Chilli Peppers, REM, Billy Joel,
Robby Williams of Oasis, om maar
eens een greep uit het programma te
nemen. Nummers die bij een zeer
breed publiek aanslaan.
De bezoekers van de optredens, waaronder veel vaste fans, variëren in leeftijd dan ook van pakweg 17 tot 77 jaar.
Waarbij de unieke en ongekend gezellige sfeer voor velen een goede reden is
voor weer eens een "ouderwets" gezellig avondje uit. Een absolute aanrader.
RICHARD HEKKERT EN SHOWBAND
De zangcarrière van Richard Hekkert
is begonnen in 1996 en sindsdien in
een stroomversnelling gekomen. Momenteel is hij een veel gevraagde ar-

Autobedrijf Melgers steekt Achterkamp
Bedrijfsopleidingen in het nieuw

tiest in grote showprogramma’s.
Richard Hekkert zet met zijn optreden, zijn repertoire, geweldige stemgeluid, een indrukwekkende show neer,
waarbij hij zich presenteert als een geboren entertainer. Door zijn leuke en
stijlvolle manier van optreden wordt
Richard met enige regelmaat gevraagd acte de présence te geven met
een optreden op dè Jet Set feesten in
binnen- en buitenland.
Gezien de aandacht in de media is Richard Hekkert al aardig op weg een bekende Nederlander te worden. Richard was te zien te zien in bladen als
De Telegraaf (3x Stan Huygens Journaal), Nieuwe Revu ( Cannes & St. Tropez ), Sociëtyblad Miljonair (2x) en diverse keren in de weekbladen Privé,
Weekend, Story en Party . Ook was Richard meerdere malen te zien op tele-

visie bij RTL4, RTL 5, Yorin, Veronica en
had zijn tv debuut bij het Tros programma Let's Make Music en onlangs
diverse malen bij SBS 6 Shownieuws.
In Vorden zal Richard Hekkert niet
met een orkestbandje optreden maar
met een eigen show-begeleidingsorkest van 5 ras muzikanten en 2 prachtige backing-vocals, en een indrukwekkende lichtshow. Incl. een spetterend voorprogramma. De band bestaat uit; Hanneke & Elske backingvocals Arjen & Harry piano / keybord Marco gitaar Harm op drums en bandleider Virgil op bas.
Wat is er mooier dan met deze 7 mensen achter je die allemaal “live” spelen
een show voor de mensen neer te zetten. In vorden zal een grote droom
waarheid worden aldus Richard. Voor
meer informatie zie de advertentie elders in deze krant

2e Hands beurs voor
paardenspullen!
Op zondag 22 april a.s. wordt door Melissa Groothedde van De Paerdehoeve in Zaal De Seven Steenen in Steenderen een tweedehands beurs
gehouden voor paardenspullen. De zaal is open van 11.00-17.00 uur.
Het gebeurt iedereen wel eens: Je
staat in de winkel en ziet een mooi
hoofdstel, die je graag zou willen
hebben. Je oude hoofdstel is nog
goed en eigenlijk ook nog niet zo
oud. Wat te doen? Op de tweedehands beurs in De Seven Steenen
kan het ‘oude’ hoofdstel worden gebracht en verkocht. Misschien zoekt
iemand een goed degelijk zadel. Op
deze beurs is van alles te vinden
voor paardenliefhebbers, van een
stift tot een zadel.

baan en buitenbaan. Regelmatig
worden in het bos buitenritten gemaakt.

Het is ook mogelijk om een stand te
huren voor deze dag, bijvoorbeeld
om een partij spullen te verkopen.
Neem hiervoor contact op met Melissa Groothedde van De Paerdehoeve, telefoon (06) 51 53 35 03, email
Info@depaerdehoeve.nl.

Nieuw: www.depaerdeshop.nl. In
deze webwinkel kunnen paardenliefhebbers van alles kopen wat voor
hun sport nodig is, zoals kleding, accessoires en verzorgingsproducten,
maar ook boeken over verzorging
zijn verkrijgbaar.

Melissa Groothedde startte Manege
De Paerdehoeve op 4 januari 2006.
De manege, gelegen in Baak is klein
maar gezellig. Er kan gebruik worden gemaakt van een ruime binnen-

Tweedehands beurs voor paardenspullen zondag 22 april, Zaal De Seven Steenen, J.F. Oltmansstraat 6,
Steenderen, 11.00-17.00 uur. Informatie op www.depaerdehoeve.nl.

Bij De Paerdehoeve staat plezierig
en leerzaam paardrijden voorop,
waarbij de veiligheid niet wordt vergeten.
Daarnaast kan het geleerde worden
getoetst tijdens diploma rijden en er
worden onderlinge wedstrijden georganiseerd. Het is ook mogelijk een
pony te huren.

De overdracht van de nieuwe wagens van Theo Melgers (l.) aan Jan Achterkamp vond plaats voor de nieuwe wasstraat.

Autobedrijf Melgers uit Steenderen heeft twee nieuwe Hyundai santa fe 2
wd afgeleverd aan Achterkamp Bedrijfsopleidingen in Baak. De aankoop
van de twee nieuwe auto's komt voort uit groei van het bedrijf, dat landelijk opleidingen verzorgt in de bedrijfshulp verlening.
Op de vraag waarom de heer Jan Achterkamp bij Autobedrijf Melgers heeft
gekocht antwoord hij: “Wij proberen

onze aankopen te doen bij bedrijven
die ons bedrijf positief uitdragen bij
hun relaties. Daarnaast spreken de be-

drijfsmentaliteit en hoge servicegerichtheid van Melgers ons erg aan.
Daarom hebben wij op advies van Melgers gekozen voor Hyundai. Verder
kan ik bij Melgers terecht voor alle
werkzaamheden aan de auto en vanaf
nu ook voor mooi makkelijk wassen,”
voegde Jan Achterkamp lachend toe.

Altijd aktueel: www.contact.nl
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Oranje concert 30 april
met het Davydov Fanning duo
DIEUWKE DAVYDOV
"Temperamentvol," "stijlvol," "gratie en
virtuoos gemak" zijn uitroepen die gebruikt worden om het spel van celliste
Dieuwke Davydov te beschrijven.Zij
werd geboren in Nederland. Ze won de
eerste prijs in het Internationaal Jeugd
en Muziek concours in Londen en
werd uitgenodigd om bij de cellist Leonard Rose aan de Juilliard School of
Music in New York verder te studeren.
Dieuwke Davydov geeft reeds 30 jaar
recitals met pianiste Diana Fanning.
Als soliste trad zij op met orkesten in
Amsterdam, Berlijn, Londen, Geneve,
Brussel, Parijs, New Haven, Boston,
Philadelphia, Washington en New
York en, regelmatig, met het Vermont
Symphony Orchestra.

Pianiste Diana Fanning en celliste Dieuwke Davydov zijn bekend geworden om hun virtuositeit, muzikaal inzicht en de opmerkelijke band die
zij als duo hebben opgebouwd. Ze hebben opgetreden in Amerika en Europa en maakten onder meer opnames voor de Nederlandse radio.
Ook in Canada, Boston, New York en
de oostelijke staten van de V.S. heeft
men het duo kunnen horen op de nationale radio. Nadat het duo de Concert Artists International Competition
in New York City had gewonnen speelden Davydov en Fanning hun debuut
concert in Carnegie Hall. Diana Fanning gaf recitals en trad op in kamermuziek concerten in Amerika, Enge-

land, Frankrijk, Oostenrijk, Zwitserland, Nederland en Duitsland.
Over haar solo-recital in Munchen in
maart 2006, schreef een recencent dat
"Diana Fanning haar luisteraars verblufte met het rijke spectrum van subtiele kleuren en tonale schakeringen.
Haar recital nam het publiek in een
magische greep."

Dieuwke gaf in Kenia master classes,
recitals en speelde als soliste het
prachtige celloconcert van Dvorak
met het Nairobi Symphony Orchestra.
Dieuwke Davydov doceert aan het
Middlebury College in Vermont, is lid
van het Vermont Symphony Orchestra
en oprichtster van het Champlain
Philharmonic Orchestra. Op 30 april
worden werken van Janacek, Debussy,
Brahms, Martinu en de Nederlandse
componiste Bosmans gespeeld.
Een licht feestelijk programma. Het
concert wordt georganiseerd door de
KunstKring en de Oranjevereniging
Ruurlo en is ter gelegenheid van Koninginnedag vrij toegankelijk. Een
vrijwillige bijdrage na afloop wordt
zeer op prijs gesteld. Het optreden
duurt van 15.00 tot 17.00 uur. Aangezien er in de Orangerie 'slechts' ruimte is voor 250 stoelen is het noodzakelijk om heel tijdig aanwezig te zijn.

Vrijwilligers Heiligbeeldenmuseum

Bezoek aan Cuypersstad
Roermond een succes
Zondag 1 april was voor de Stichting Vrienden van de Kerk op de
Kranenburg min of meer de start
van het nieuwe seizoen. Nagenoeg
alle vrijwilligers van het Heiligbeeldenmuseum namen deel aan een
excursie naar de Cuypersstad Roermond, waar o.m. een bezoek werd
gebracht aan het Stedelijk Museum
en aan het graf van Pierre Cuypers
op het Oude Kerkhof (of op z'n
Roermonds: d'n Aje Kirkhoaf).
Waarom deze excursie? In 2007 is het
archief van architect Pierre Cuypers
totaal gelnventariseerd en gecatalogiseerd en de afronding van dit project
is een reden om dit landelijk te vieren!
Aangezien ook de Kranenburg (Antoniuskerk, pastorie en andere objecten)
nogal wat verwantschap heeft met
Cuypers (1827-1921) werd dus deze reis
ondernomen.
Na aankomst in Roermond werd het
gezelschap door directeur Ridsert
Hoekstra van het museum welkom geheten. Uiteraard was er koffie met de
bekende Limburgse vlaai.
Bernadette van Hellenberg Hubar (gepromoveerd op Cuypers) hield een
boeiende inleiding met diapresentatie
over het leven en werk van architect
Cuypers en achterkleinzoon Pierre
Cuypers (toevallig ook Pierre) vertelde
de vrijwilligers op een vlotte met humor doorspekte manier over zijn beroemde vóórfamilie. Bij beide inleidingen kon je een speld horen vallen!

Ook volgde er een rondleiding door
het museum, waar Cuypers indertijd
ook heeft gewoond.
Na de voortreffelijke lunch - aangeboden door Café-restaurant "'t Wapen
van 't Medler" - toog het gezelschap
richting de Munsterkerk waar stadsgids Angela Schepers de vrijwilligers
rondleidde.

Cuypers verving in de periode 18641891 o.a. de vroeg 18e eeuwse barokke
klokkentoren door twee vierkante en
rijzige hoektorens. Vervolgens nam zij
het gezelschap mee naar het familiegraf van Pierre Cuypers dat recentelijk
geheel is gerestaureerd. Een indrukwekkend slot aan het einde van een
boeiende dag, leerzaam, verrassend
en plezierig voor de vrijwilligers.

Alvorens de terugreis (de bus welwillend gesponsord door fa. "Tol Hang &
Sluitwerk" uit Doetinchem) te aanvaarden was het terecht dat voorzitter
Bart Hartelman, voorzitter Stichting
Vrienden van de Kerk op de Kranenburg, de "Limburgers" bedankte voor
het gastvrij onthaal en het geboden
programma. Hij onderstreepte deze
dank met bloemen.

Ook bracht hij dank aan de sponsors
"Tol Hang & Sluitwerk" Doetinchem
en Café-restaurant "'t Wapen van 't
Medler", die er gezamenlijk voor zorgden dat deze trip mogelijk was. Mede
daardoor was het "schoolreisje" van de
vrijwilligers van de VKK een eclatant
succes.

Paasraces Assen

Geen succes Smees en Wassink
131

‘BOEREN MET TOEKOMST’.

Milieudefensie hef ’t good veur met
ons boerenvolk. Dat zegt ze tenminste. De ammoniak uitstoot met 60%
minderen en de boeren wordt gelukkiger. Het voorstel die boeren
kriegt 85 cent per kg. meer veur
hun vlees en dat geld mot neet in
de portemonaie van de boern, het
mot worden gebruukt umme de
veeholderiej duurzaam te maken
Alle hokken groter en minder varkens en kippen per boer enz. Of het
buutenland dat net zo wil , of zullie
bekeerd wilt worden tut de zelfde
manier van denken? Dat is een
goeie vraog. Neet veur Marianne en
haar partij veur de diern en de leden van Groen Links en de S.P. die
juichten eensgezind over het model van Milieu-defensie. Zij meent
dat wieleu in ons druk bezette varkens en kippen land het goede
veurbeeld mot geven En al dat varkensvleis en kip en koeien eaten is
nargens veur neudig. Een mensen
hef gin vleis neudig. Nuchtere mensen in de politiek dachten an de gevolgen voor ons platteland. Dat zol
20 000 tut 40 000 arbeidsplaatsen
gaon kosten. De helft van ons boeren volk kan dan de overal an de
wilgen hangen. Veur de bedenkers
van dit plan is dat neet arg zegt ze.
Deur de krapte op de arbeidsmarkt
zollen die warkloze boeren toch immers rap een ander baantjen kun-

nen vinden. ‘Verduurzaming van
de veehouderij ‘ op de manier van
Milieu Defensie zol jaarlijks een
700 miljoen kosten. Vadertje staat
komt dan biej hun in beeld en kan
alles vulle eenvoudiger maken. Het
lage B.T.W. tarief van 6% ophogen
naar 19 % en klaar is kees. Dat vlees
mag best veel duurder worden vinden al die leu die gin vleis lust. Nu
is er ondertussen strijd in de boezem van de Partij voor de Dieren.
Maarten ’t Hart de romanschriever
en propagandist voor Marianne’s
Partij, ook anti vlees eter en Rudy
Kousbroek en Jan Wolkers zorgden
veur het succes.. En ook meer prominenten, een groten geldschieter
en de dichter en predikant Hans
Bouma. Ze hebt zo hun twijfels. Marianne van de Zevendedagadventisten. Die hebt een bijzonder geloof.
Op zaterdag karke hollen net as de
judden en an de zwaore kante.
Adam en Eva waren volgens hen
gin vleiseters. Pas na de zondeval
deden ze dat. Eten van vleis is een
zonde geleuft ze.. Ze gaon as overtuugde Calvinisten op pad umme
ons mensen te bekeren en ze geleuft dat de hele biebel van kaft tot
kaft de absolute waorheid is. Ze leaft in de verwachting van de snelle
wederkomst van de Christus. Daardoor is deze Marianne in de ogen
van Maarten ’t Hart en anderen ongeschikt om de earste vrouw te wezzen veur hun partij in de Kamer..

Dat kan nooit stroken met de biebel. .In een biebelverhaal, net nao
het paosgebeurn in Johannes 21,
vrug de opgestane Jezus juust om
een gebakken vis. Samen lekker eaten met Petrus, umme te laoten
zeen dat hij een mens van vlees en
bloed is. Nergens in de bijbel is een
boodschap te lezen die aanzet tot
vlees loos leven. Er is rond de tempel vulle geslacht en geofferd.Veurdat de judden in de tempel gaot. Ai
n’n armen drommel bunt dan is
het al genog ai een klein duufken
kunt offeren. Bun iej goed biej kas
dan slacht iej ne jongen bolle. Daor
mochten dan de priesters ok lekker
van met smikkelen. In ons Bronckhorst was dat vrogger net zo. Wanneer een boer een varken of een koe
geslacht had dan worden er ok geofferd. No neet een brandoffer net
as in de biebel, maor een offer an
de eigen priester of predikant. De
boer bracht ne groten worst of een
mooi stuk vleis of spek an de deure
en met de paosen kreegen ze vake
eieren. Dat is net zo as het offeren
in de vrogger tied een gebruuk dat
no verleden tied is. Onze priesters
hooft gelukkig neet mear van giften en gaven te leaven in ons
Bronckhorst. Of ze al of neet vleis
gebruukt? Probeart het , breng er
ne mooien wors naor too. Ik denke
dat ze dat wel lust.
De Baron van Bronckhorst

Foto Henk Teerink
Afgelopen paasweekend werden er
in Assen de eerste wedstrijden voor
het ONK gehouden. Het weer op zaterdag tijdens de trainingen was
uitstekend en er werd dan ook al
meteen zeer snel gereden.In de eerste training had Hans Smees af te
rekenen met mechanische pech.

meer heel. Paasmaandag begon met
de races van de junior 125-cc.Achterhoeker Joey Den Besten(zie foto) die tijdens de trainingen de vierde tijd gezet
had behaalde dit resultaat ook in de
race. De race werd gewonnen door
Jaap Kingma rijder en tevens teamgenoot van Smees, Jerry v.d. Bunt.

Het nieuwe tandwiel dat ze geplaatst
hadden in de versnellingsbak was
meteen al kapot gegaan. Hierdoor kon
hij niet de tijden zetten die hij wilde.
In de tweede training, tevens tijdtraining, zette hij alles weer recht en pakte hij de pole position met een verschil
van ruim twee seconden op tweede
man Randy Gevers.

De race in de 250-cc klasse was er een
om snel te vergeten voor de racende
HAMOVE leden Hans Smees en Tonnie
Wassink. Smees die als vierde vertrok
pakte snel de leiding in de wedstrijd.
In de zevende ronde sloeg het noodlot
toe voor Smees die te kampen kreeg
met een kapotte bougie en moest de
race staken. Wassink kende eveneens
mechanische tegenslag en moest zijn
Honda aan de kant zetten. De race
werd gewonnen door de Brabander
Randy Gevers.

Tonnie Wassink die het ritme na de
lange winterstop nog niet kon vinden
trainde zich naar de zeventiende
plaats. Mile Pajic behaalde in de supersport een mooie vijfde trainingstijd en
Fabian Heusinkveld, nieuw in het
ONK, trainde zich naar een vijftiende
plek. Eerste in deze klasse was Arie Vos
die er een uur later in de superbike
klasse hard af ging, gelukkig zonder
ernstige gevolgen voor hem zelf. Van
zijn motorfiets was echter weinig

Mile Pajic redde de eer als HAMOVE lid
door als tweede te eindigen in de supersport 600 klasse. Hij werd een beetje geholpen door v.Ginhoven en Vos
die aan de leiding reden maar er samen af gingen. Fabian Heusinkveld
wist beslag te leggen op de twaalfde
plaats.

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

Plezierige Paasdag op Feltsigt

In een ‘net even andere’ omgeving worden
‘onder het genot van een hapje en een drankje’
regelmatig workshops gegeven.
Wat denkt u van een:

Buren middag/avond
Familie middag/avond
Vriendinnen middag/avond
Een middag/avond ontspannen
in gezellige sfeer
Bel voor informatie
Hetty Sueters (06) 2003 40 55

Er was veel belangstelling voor de biggen die bij hun moeder een plekje zochten om te drinken.
Het was niet al te warm op Tweede Paasdag, 9 april, maar dat weerhield een ruime 300 gasten niet de start van het nieuwe seizoen op
kinderboerderij Feltsigt mee te maken. De hele dag door was het een
komen en gaan van kinderen met hun (groot)ouders, de paashaas verstopte de eieren rond de paden op het terrein en de kinderen zochten
ze allemaal weer op. Na afloop gingen een aantal eieren met een schitterend verfje erop mee naar huis.
In de zitschure was het goed toeven
met een drankje met wat lekkers erbij en de kinderen konden er heerlijk hun gevonden eieren beschilderen. Ook het terras buiten zat gezellig vol. ’s Middags speelde een gelegenheidstrio, bestaand uit Jan Heuskes en Gerrit Garritsen uit Toldijk en
Wim Bruger uit Rheden, gezellige
muziek.
Er waren veel jonge dieren geboren
net voor de opening, zoals lammetjes, kalfjes, geitjes en biggetjes. De
kinderen mochten heerlijk knuffelen met de jonge geitjes in de wei en
voor wie wilde werd door een van de

vrijwilligers een biggetje uit het stro
gevist om heel eventjes vast te houden. De biggen lagen lekker warm
onder de lamp in het stro en hun
moeder lag in de kevie. Het was ook
prachtig om te zien hoe al die biggetjes een plekje zochten om te drinken.
Over het leven op de boerderij werd
door veehouder Stef Hartman uit
Toldijk voorlichting gegeven, zoals
over de kunstmatige inseminatie bij
koeien, waarover hij enthousiast vertelde. “Zit daar een kalfje in?” vroegen de kinderen prompt als hij de
ton met vloeibare stikstof opendeed.

“Die stikstof is altijd indrukwekkend,” vertelde Stef.
Ook werden demonstraties gegeven
over de werking van de oude landbouwwerktuigen in het nieuwe weitje. Henk Lubbers bediende de machines en handgereedschappen en
vertelde erover.
Vanaf Tweede Paasdag tot en met de
herfstvakantie elke week geopend
op de woensdag-, donderdag-, vrijdag-, zaterdag- en zondagmiddag.
Op speciale dagen zoals Tweede
Paasdag, schaapscheerderfeest en
oogstdag zijn er aangepaste openingstijden. Voor groepen en schooluitstapjes zijn er andere openingstijden mogelijk.
Kinderboerderij Feltsigt, Bekveldseweg 5, in buurtschap Bekveld gelegen tussen Hengelo en Keijenborg,
telefoon (0575) 462828, www.feltsigt.nl, email info@feltsigt.nl.

Weer een bijzonder concert in de
Willibrord Kerk

Op zaterdag 28 april verzorgt het
jeugdkoor de Ulftse Nachtegalen
een concert in de Willibrord kerk
te Hengelo Gld. Het koor staat onder leiding van de bekende dirigent Ben Simmens. Naast het
jeugdkoor zal het koor Lucinia
optreden, eveneens onder leiding
van Ben Simmens. Lucinia is een
koor van jonge vrouwen die voornamelijk afkomstig zijn van het
jeugdkoor.
Het Jeugdkoor De Ulftse Nachtegalen is in 1962 door Adriaan Hendriks

Vo e t b a l
SOCII
Socii had een super zwaar programma
met de paasdagen zaterdag tegen koploper SDZZ en tweede paasdag tegen
de derde geklasseerde Groessen die
nog volop meestrijden voor een periode. Zaterdag deed men goede zaken
door na een half uur spelen via Henri
Eggink met 1-0 voor te komen en deze
met veel vecht lust niet meer uit handen te geven. Een groot compliment
voor Jan Steffens en zijn mannen.
Tweede paasdag kwam Groessen op
bezoek in de eerste helft een veel beter
voetballende gasten die dan ook met
de rust verdiend met 0-2 voorstonden.
Na de thee een paar omzettingen en
Socii was niets minder meer dan de
gasten maar het bracht te weinig ech-

opgericht. Hij heeft het koor meer
dan 25 jaar enthousiast geleid. In
1988 droeg Hendriks de dirigeerstok
over aan de huidige dirigent, Ben
Simmes. Inmiddels is het ledenaantal meer dan verdubbeld en bestaan
de Ulftse Nachtegalen uit vier koren.
In 2002 bestonden de Ulftse Nachtegalen 40 jaar. Een topjaar! Hoogtepunt was de reis naar Rome. Een
concertreis vol verrassingen, zij hebben gezongen tijdens een eucharistieviering in de Sint Pieter.
In haar 40-jarig bestaan heeft het
Jeugdkoor goodwill gekweekt in

Op 't Hulshof 3 Lichtenvoorde / Harreveld
Landelijk gelegen boerderijwoning met kapschuur net buiten de bebouwde
kom van Lichtenvoorde. Achter een bos en ligging tussen bijbehorende
weilanden aan een doodlopende weg met veel privacy.
600 m3 (+ stallen ca. 330 m3 en kapschuur ca. 650 m3)
Inhoud woning:
Perceeloppervlakte:
9.240 m2 Aantal kamers: 5
Vraagprijs:

€ 695.000,-- k.k.

Ulft en omgeving. Honderden optredens werden er verzorgd. Daarnaast
werden er concert- en uitwisselingsreizen gemaakt. Het koor was te gast
in Duitsland, Zwitserland, Engeland, Oostenrijk, voormalig Yoegoslavië, Hongarije en Italië.
We mogen met recht zeggen dat de
Ulftse Nachtegalen bewezen hebben
dat ze bijzonder zijn. Graag nodigen
wij iedereen uit in onze kerk op zaterdag 28 april a.s. om 20.00 uur. Het
belooft een prachtige concertavond
te worden. U of jij komt toch ook?

te doelrijpe kansen om het de gasten
moeilijk te maken. Voor beide wedstrijden waren de scheidsrechters van
een goed niveau voelde het spel goed
aan en pasten op tijd de voordeel regel
toe en hier en daar was een gele prent
op zijn plaats. Gezien de tegenstanders kan Socii leven met de drie punten dit weekend jammer is het dat ook
de koncurent punten heeft gepakt.
VERDERE UITSLAGEN
Socii 2 - Lochem 4: 0-0
Socii 4 - Voorst 4: 2-2
Socii 5 - Baakse Boys 4: 1-2
Socii ging op bezoek bij Zutphen een
club waar trainer Jan Steffens ook jaren succesvol werkzaam is geweest.
Onder voor de tijd van het jaar veel te
warme omstandigheden moesten de
Wichmonders het doen zonder de ge-

schorste Dubbaern Besseling en tijdens het warm lopen geblesseerde
Mark Schoenaker. Toch kwam na 20
min een geweldige kans voor Stefan
Roording de 0-1 te maken maar de
doelman stond in de weg. Kort erop
een kans voor de thuisclub die hier
wel raad mee wist en de 1-0 beheerst
binnen schoot. Op het zeer hobbelige
veld heeft Socii eigenlijk geen stempel
meer op de wedstrijd kunnen drukken en maakte de thuisclub niet de
zelfde fout als bij Socii maar speelden
tot aan het laatste fluitsignaal het duel zeer geconcentreerd uit en bepaalden de eindstand op 3-0. Zondag nieuwe kansen tegen Spijk Vooruit uit.
Verdere uitslagen
Klarenbeek 3 -Socii 2 5-2
DVC 4 - Socii 3 2-1
Socii 4 - Erica 76 6 1-1

De mooiste
badkamers
prettig
geprijsd!

Hanzeweg 67, LOCHEM
Telefoon (0573) 25 82 09

ADVERTEREN IN DE

HC ''03 6 - Socii 5 1-3
Programma 22 april
Socii 2 - Be Quick Z 5
Socii 3 - PAX 7
Socii 4 vrij
Socii 5 - Vorden 5

www.badenbouwcentrum.nl

NUMMER

NUMMER

6 - 2006
28 juli 2006
t/m vrijdag
Vrijdag 14

5 - 2006

NUMMER

Weevers B.V

, Vorden

7 - 2006

29 juli t/m

Zaterdag
vrijdag 11

Vakantiekrant
Vakantiekrant
Huntenpop
wezen open trekt alle sluizen van
festivalDIVERSITEIT
GROTER DAN
Uitgave: Drukkerij

Uitgave: Drukkerij

14 JULI
in

GROENLO

16 JULI
in
ULFT

2006
8 - 2006
25 augustus
12 t/m vrijdag

Zaterdag
Zaterdag

NUMMER

Weevers B.V

augustus

Vakantiekrant

, Vorden

23 JULI
21 JULI
in
in
WINTERSZELHEM
WIJK

Uitgave: Drukkerij

Weevers B.V

, Vorden

Bijna grootste

van de wereld

Uitgave: Drukkerij

Weevers B.V

Corso
Lichtenvoor
en romantiek
met muziek
de steeds bloeie
Een lichtspel
oude
spektakel op
nd
gondelvaart
s
Georgnt
zoetekfeestauwer Moderne e gracht
der rd
anisee
Trefpu
wandelen
smakelijk
Bredevoorts
Jammarkt
door Koren
Needse Nationale
burgerveen

de
Wortels van e
pop in Ruurlos
kasteeltuin

Smulparadijs
drie dagen
Winterswijk

VOORHEEN

Proeven op

al elfde
en inmiddels Ruurlo
Het grote
ncert in
de baKasteeltuinco
terug naar
muziek
gaat dit jaar
populaire
sis van de
Ruurlo organiDe KunstKring een groot en
jaar
rond
seert ieder
muziekfeest
opvallend
de entree
kasteel bij
het mooie

Op zondag 22 april houdt VVV
Hengelo Gld. haar jaarlijkse fietstocht voor de opening van het
fietsseizoen. De start is vanaf 10.00
uur tot 13.30 uur. VVV-winkel, Korenbloemstraat 17. De tocht is ongeveer 35 km. Bij de start wordt
een kopje koffie of thee met cake
aangeboden. Bij terugkomst wacht
een kleine verrassing. Kinderen tot
12 jaar gratis. Tot ziens op 22 april!

, Vorden
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Afleveren groene en grijze containers start

Gemeentehuis:

Deze week ontvangen de eerste
huishoudens in de gemeente hun
nieuwe groene en grijze containers.
Zij hebben hierover een brief ontvangen. De aflevering van de nieuwe
containers in heel Bronckhorst vindt
vanaf nu t/m half juni plaats.
Voor u aan de beurt bent, ontvangt
u altijd eerst een brief waarin staat
hoe het omruilen van uw oude containers voor de nieuwe containers in
z'n werk gaat. Houd uw brievenbus
in de gaten.

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.

Huishoudens die gebruik maken van
een verzamelcontainer blijven dit
doen en ontvangen geen nieuwe
containers.

Bij afvalinzamelbedrijf Berkel milieu uit Zutphen staan de nieuwe containers klaar om
afgeleverd te worden.

Nuchter Zat! op Graafschap TV
Op 18 april a.s. is op Graafschap TV
weer een uitzending van Nuchter
Zat!, een vierdelige serie over jongeren en alcoholgebruik. Tot wat voor
overlast leidt alcoholgebruik door
jongeren? Gaat het om regel of uitzondering? Wat doet de politie? In
deze uitzending van Nuchter Zat!
gaan twee jongeren een nacht met
de politie mee op pad, op zoek naar
de antwoorden op deze vragen. Leuk

om naar te kijken, goed om te weten!
Graafschap TV is in de hele Achterhoek te ontvangen. In Bronckhorst
gelden de volgende uitzendfrequenties:
• Zelhem: kanaal 32- (556,25 MHz)
• Hengelo en Vorden: kanaal 63+
(811,75 MHz)
• Hummelo en Keppel, Drempt en
Steenderen: kanaal 41+ (632,00
MHz)

Monumentencommissie
De monumentencommissie vergadert op 18 april 2007 om 09.00 uur in
het gemeentekantoor. De vergadering is openbaar. De agenda voor
deze vergadering vindt u op onze
website www.bronckhorst.nl

Monumenten in de Dorpsstraat in Laag-Keppel

Autowassen en -onderhoud
Was uw auto op een autowasplaats of -wasserette. Een redelijk alternatief
is om uw auto thuis met biologisch afbreekbare zeep te wassen. Gooi nooit
olie/koelvloeistof op straat in putjes. Was uw auto ook niet met slecht afbreekbare zeep. Vuil, vet, olie en moeilijk afbreekbare zeep vervuilen de
bodem, vijvers en sloten.
Meer weten over het riool? Kijk op onze website www.bronckhorst.nl of op
www.riool.info.

Compostvaten
Deze maand krijgt ook iedereen die
er één heeft besteld z'n compostvat
thuisbezorgd. Begin april is muziekvereniging Crescendo uit Hengelo
Gld. hiermee begonnen. Op 21 en 28
april vindt de uitzetting van de overige vaten plaats. U hoeft hiervoor niet
thuis te blijven. Het compostvat met
de toebehoren (compostversneller
en een beluchtingsstok) wordt op de
oprit van of bij de woning geplaatst
van bewoner(s). In uw brievenbus
krijgt u een afleverformulier. Hierop
staat een telefoonnummer dat u
kunt bellen als u het gratis compostvat niet juist of onvolledig heeft ontvangen.

Bronckhorst wil 'Bakens in het landschap'
Projectvoorstellen worden beoordeeld en mede-gefinancierd door
gemeente en provincie. Als er 'bakens' worden geplaatst op particuliere gronden wordt van hen een
kleine eigen bijdrage gevraagd.

Op cultuurhistorisch belangrijke en
in het landschap passende plaatsen
kan meegewerkt worden aan het
herstel van de oorspronkelijke functies van gebruikshout in het landschap. Hierbij kunt u denken aan het
herstellen van lintbeplantingen in
het landschap, bijvoorbeeld door het
aanplanten van meidoornhagen, essen, lindes, populieren en wilgen;
eventueel aangevuld met onderbeplanting zoals hazelaar, krent,
hondsroos, sleedoorn en meidoorn.
Veelal is wel een veekerende afrastering van gekloofde eiken palen
langs de aangebrachte beplanting
vereist.

Eerste baken
De vrijwilligers van het Steenderens
Landschap hebben op 17 maart 2007
op ceremoniële wijze het eerste baken gerealiseerd. Tijdens de werkdag is in samenwerking met de eigenaar een singel gesnoeid en ingeplant. Aan het eind van de singel is
een zomereik (Quercus robur) geplant, waardoor weer een baken kan
ontstaan in het Toldijkse landschap.
De gemeente heeft plannen in voorbereiding om langs verschillende
wegen binnen het Bronckhorster
grondgebied nieuwe bomenrijen te
realiseren, die ook als baken in het
landschap kunnen verrijzen. Als de
plannen verder gevorderd zijn, leest
u hierover meer op deze gemeentepagina's.

Marke- of richtbomen
Ook kunt u denken aan markering
van bruggen en sluizen door populieren, kastanjes, walnoot, appel- en
perenbomen of het plaatsen van een
solitaire eik of linde op een markante plaats. Op oude kaarten zijn dergelijke bomen (bakens) vaak aangeduid als 'Marke- of richtbomen'.

Heeft u op uw erf, weide of akker
plaats voor een 'baken' of weet u in
uw omgeving een plek waar een 'baken' terug mag komen, neemt u dan
contact op met de medewerkers Natuur en landschap van de afdeling
Ruimtelijke en economische ontwikkeling: Willy Kempers (0575) 75 03 77
of Fred Eggink (0575) 75 03 76.

Afdeling op 19 april eerder dicht
Op 19 april 2007 is de afdeling Financiën en belastingen vanaf 13.30 uur gesloten.

Handhaving
Op 10 april jl. stelden b en w het
Handhavingsprogramma 2007 vast.
Hierin staat hoe de gemeente in
2007 de handhaving van de fysieke
leefomgeving uitvoert (o.a. op het
terrein van milieu, bouwen, ruimtelijke ordening en de Algemene
Plaatselijke Verordening). Burgemeester Aalderink: “Handhaving is
belangrijk om te zorgen dat Bronckhorst mooi en veilig blijft. Met handhaving optimaliseren we de naleving
van de regels door bedrijven en burgers en streven we ernaar de omvang en het aantal overtredingen en
illegale activiteiten terug te brengen.” Enkele onderwerpen die dit

jaar speciale aandacht krijgen, zijn
bouw- en woningtoezicht (de gemeente hanteert een vast protocol
aan controlepunten) en het handhavingstraject dat in 2006 is gestart in
de horeca wordt dit jaar verder uitgevoerd. Daarnaast is een belangrijk
onderdeel van het werk van de handhavers het checken van meldingen,
klachten en acute situaties en waar
nodig direct actie ondernemen.
Voorbeelden hiervan zijn afvaldumpingen en geluidsklachten. Voor
meer informatie over het Handhavingsprogramma kunt u contact opnemen met de heer Richard van het
Reve, tel. (0575) 75 03 17.

Achterhoekse gemeenten bereiden zich samen met het
Nederlandse Rode Kruis voor op rampen
Als er een ramp gebeurt, weet vaak
niemand precies welke mensen
daarbij betrokken zijn, hoe het met
die mensen gaat en waar ze zijn.
Liggen ze in een ziekenhuis, zitten
ze in een opvangcentrum, zijn ze
gevlucht en lopen ze ergens op
straat? Of waren ze helemaal niet
betrokken en zitten ze gewoon thuis,
terwijl de telefoon het niet meer
doet? Familie en vrienden in andere
plaatsen (en soms in andere landen)

willen dat weten en daarom wordt er
vaak een telefoonnummer geopend
waarnaar men kan bellen.
Om de juiste informatie te verstrekken en alle personen te registreren
hebben de gemeenten in de Achterhoek de dienst Verwanteninformatie
van het Rode Kruis aangeschaft. De
dienst Verwanteninformatie helpt
mensen zoeken naar dierbaren als
er in onze gemeente een ramp is gebeurd.

De gemeenten Aalten, Berkelland,
Bronckhorst, Doetinchem,
Montferland, Oost Gelre, Oude
IJsselstreek en Winterswijk werken
samen aan een goede voorbereiding
op de rampenbestrijding.
Alle gemeenten hebben hetzelfde
rampenplan vastgesteld en dezelfde
opleidingen en oefeningen gevolgd.
Door ons gezamenlijk voor te
bereiden kunnen we elkaar ook
helpen bij een ramp.

Gemeente wil nieuwbouw Piersonschool (rond 2011)
realiseren aan Het Karspel/ Sarinkkamp in Hengelo Gld.
ProWonen sloopt seniorenwoningen op de locatie
Het huidige gebouw van basisschool
Ds. J.L. Piersonschool in Hengelo
Gld. moet vervangen worden.
Bovendien kampt de school al enige
tijd met ruimtegebrek. Op de huidige
locatie van de school aan de Schoolstraat is geen ruimte om uit te breiden. Daarom heeft de gemeente, die
verantwoordelijk is voor de huisvesting van de scholen in Bronckhorst,
bekeken of er een andere, geschikte
locatie in Hengelo is voor de school.
Enkele mogelijke locaties zijn
onderzocht. Over de mogelijkheden
is overleg gevoerd met wooncorporatie ProWonen. Om verschillende
redenen is de locatie Het Karspel/
Sarinkkamp als voorkeurslocatie uit
de bus komen. De gemeente en
ProWonen bekijken de komende tijd
of de locatie definitief haalbaar is.
De keuze voor deze locatie is genomen omdat deze qua oppervlakte
voldoende mogelijkheden biedt,
vlakbij voldoende parkeergelegenheid is en sport- en jeugdvoorzieningen (kinderopvang van Yunio,
peuterspeelzaal Hopza en sporthal
De Kamp) er tegenover liggen.
Prowonen heeft op de locatie op dit
moment circa 25 seniorenwoningen
(Het Karspel woningen 10 t/m 48 /
Sarinkkamp woningen 9 t/m 17) in
bezit. Deze worden bewoond. De
woningen dateren van 1974 en voldoen niet meer aan de eisen van
deze tijd. In overleg met de gemeente is ervoor gekozen om de woningen te slopen en plaats te maken

plannen en beleid  subsidiebeleid)
het nieuwe subsidiebeleid raadplegen en beoordelen of uw organisatie
in aanmerking komt voor subsidie in
2008. Daarnaast kunt u het nieuwe
beleid inzien bij de afdeling Maatschappelijke ontwikkeling in het
gemeentehuis in Hengelo Gld.
Tevens zijn daar de beleidsstukken
tegen betaling verkrijgbaar.
Zoals u wellicht weet heeft de gemeente sinds 1 januari jl. een nieuw
subsidiebeleid. Het jaar 2007 is nog
een overgangsjaar. Vanaf 2008 worden de subsidies berekend op basis
van de uitvoeringsregels van het
nieuwe beleid. Voor organisaties die
op basis van het oude beleid van één
van de voormalige gemeenten tot en
met 2007 subsidie ontvingen, kan dit
gevolgen hebben. In de meeste gevallen blijft het recht op subsidie
voor deze organisaties bestaan
maar wordt de subsidie hoger of lager dan men gewend was. In een
aantal gevallen bestaat er helaas
geen recht meer op subsidie. Daarnaast zijn er organisaties die in één
van de voormalige gemeenten geen
subsidie ontvingen, maar op basis
van het nieuwe geharmoniseerde
beleid vanaf 2008 wel recht hebben
op subsidie.
U kunt op de website van de gemeente Bronckhorst (infobalie 
plannen en projecten  andere

De huidige Piersonschool in Hengelo Gld.

voor de school. De huidige bewoners
van de woningen krijgen vervangende woonruimte in Hengelo aangeboden. Onder meer geldt voor hen dat
zij voorrang krijgen op de nieuw te
bouwen leeftijdsbestendige appartementen in het complex Meindershof naast de Rabobank in het centrum van Hengelo. De bewoners
krijgen ruim de tijd om een keuze te
maken voor nieuwe woonruimte en
hun huidige woningen te verlaten.
Over de nieuwe invulling van de huidige locatie van de Piersonschool
aan de Schoolstraat komt duidelijkheid in het masterplan Hengelo
Centrum dat in de maak is.
Ook basisschool Rozengaardsweide
(die z'n huidige locatie op de Rozen-

straat in Hengelo heeft) is op termijn
(na 2017) toe aan nieuwe huisvesting. Een mogelijkheid zou zijn om
deze school te zijner tijd naast de
nieuwe Piersonschool te realiseren.
Op de locatie aan Het Karspel is dat
mogelijk.
B en w stemden onlangs in met de
voorlopige locatiekeuze. De gemeente heeft de besturen van beide
scholen vorige week geïnformeerd.
Ook de bewoners van de seniorenwoningen aan Het Karspel/Sarinkkamp zijn inmiddels door ProWonen
van de plannen op de hoogte gebracht. Omwonenden van de toekomstige scholen aan Het Karspel
en de Sarinkkamp hebben een brief
ontvangen.

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: bijvoor-

Subsidieaanvraag 2008
Maatschappelijke ontwikkeling

beeld verscheurde gezinnen, psychische en psychiatrische problemen,
middelengebruik en verslaving,
werkverzuim.
Fatima: “Ik heb stiekem een Nederlands vriendje. Mijn ouders zouden
me vermoorden als ze het wisten.
Zij hebben al een huwelijkskandi-

daat voor me gevonden, maar ik wil
zelf een partner kiezen. Mijn vriendin weet er alles van. Zij dreigt nu
mijn ouders in te gaan lichten en
heeft mijn oudere broer al dingen
verteld. Ik ben bang dat mijn ouders
mij naar Marokko sturen als ze alles
weten.”

Als u denkt in aanmerking te komen
voor subsidie, kunt u vóór 1 mei 2007
een aanvraagformulier voor subsidie in 2008 indienen bij de gemeente
Bronckhorst. Meer informatie over
de aanvraag vindt u op het aanvraagformulier 2008. Het aanvraagformulier is verkrijgbaar op het
gemeentehuis en gemeentekantoor
of te downloaden via de website
www.bronckhorst.nl. Voor subsidieaanvragen die na 1 mei 2007 ontvangen worden, geldt een korting op de
hoogte van de subsidie. Meer informatie hierover kunt u vinden in het
subsidiebeleid. Uiterlijk 31 december van het jaar voorafgaand aan het
subsidiejaar waarvoor u subsidie
aanvraagt, ontvangt u bericht over
uw aanvraag.
Voor vragen over de subsidieaanvraag 2008 kunt u contact opnemen
met mevrouw A. Goris, afdeling
Maatschappelijke ontwikkeling,
tel. (0575) 75 04 90.

Huiselijk geweld is niet normaal

Advies- en Steunpunt Huiselijk Geweld

(0900) 66 000 66

(10 ct/min)

Hulp is dichterbij dan je denkt
Gea: “Als iemand mij verteld had dat
dit mij zou overkomen, dan zou ik
het nooit geloofd hebben. Ik ben een
hoogopgeleide vrouw, heb een goede baan, beheer mijn eigen geld en
ben opgegroeid met de slagzin 'een
slimme meid is op haar toekomst
voorbereid'. En toen viel ik voor die
foute man en heb me jarenlang laten
treiteren, slaan en nog veel erger. Ik
durfde het tegen niemand te vertellen en ik had niet meer de kracht of
het besef dat ik weg kon gaan. Pas
toen mijn beste vriendin eindelijk
aan mij durfde te vragen wat er aan
de hand was begon ik te beseffen dat
niemand zo'n leven verdient. En met
heel veel steun en hulp van de mensen om mij heen ben ik weer opgekrabbeld.”

Tim: “Ik voel het bonzen in mijn
hoofd en word onrustig. Ik kan niet
meer stil zitten of rustig blijven. Dan
wil ik weglopen. Zij roept mij na:
Loop maar weer weg, lafaard. Ik kan
het niet winnen, zij blijft tegen mij
tekeer gaan: Jij waardeloze vent, rot
maar op. Het voelt alsof de stoppen
doorslaan en dan weet ik niet meer
wat ik doe. Razend ben ik en ik ga
haar te lijf. Zij vecht terug, maar ik
ben zo kwaad dat ik het altijd van
haar win. Ik ben bang dat het niet
meer goed komt tussen ons. Dat zij
zal vertrekken met de kinderen. Mijn
vrienden stellen mij gerust. Ruzie
komt overal voor! Maar ik voel me
slecht en alleen. Ik weet niet hoe ik
het moet veranderen. Zij haalt het
bloed onder mijn nagels vandaan.”

Uit de raad
Raadsvergadering 26 april 2007
Op 26 april a.s. vergadert de gemeenteraad in de raadszaal van het
gemeentehuis. De openbare vergadering begint om 20.00 uur. U bent
van harte welkom om deze vergadering bij te wonen. Op de agenda
staan onder meer de volgende onderwerpen:
• 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.
• 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 raadsvergaderingen is het
uitsluitend mogelijk het woord te
voeren over onderwerpen die niet
op de agenda staan, waarbij de
volgende zaken zijn uitgezonderd:
a.een onderwerp dat niet behoort
tot de bevoegdheid van het
gemeentebestuur
b.een bezwaar in de zin van hoofdstuk 7 van de Algemene wet
bestuursrecht tegen een besluit
van het gemeentebestuur of het
advies van een adviescommissie
bezwaarschriften ex artikel 7:13
van de Algemene wet bestuursrecht
c. benoemingen, keuzen, voordrachten of aanbevelingen van
personen
d.een klacht zoals bedoeld in
hoofdstuk 9 van de Algemene wet
bestuursrecht

Indien u tijdens de vergadering het
woord wil voeren, dient u dit bij
voorkeur uiterlijk 24 uur van te
voren van tevoren te melden bij de
griffier, tel. (0575) 75 05 43 of e-mail
griffie@bronckhorst.nl, onder
vermelding van agendapunt, naam,
adres en telefoonnummer.
Over spreekrecht en burgerinitiatief
is ook een folder beschikbaar die
gratis in het gemeentehuis en
-kantoor is af te halen.
Heeft u al eens een kijkje genomen op www.bronckhorst.nl?
Bijvoorbeeld om meer te weten
te komen over het aanvragen van
een bouwvergunning, de Vangnet
regeling huursubsidie of de
gehandicaptenparkeerkaart?

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
• Baak, Tribute to Hanska, 9 mei 2007 van 18.00 tot 00.30 uur, plaatsen tent op kermisterrein,
ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet van 19.00 tot 24.00 uur, afsluiten gedeelte Pastoriestraat vanaf 12.00 uur tot 10 mei 2007 12.00 uur, coöperatie Hanska Duo
• Drempt, omgeving Dorpshuis, zomermarkt met ± 40 kramen, afsluiten gedeelte van de Gildeweg en Kerkstraat en parkeerverbod parkeerterrein Dorpshuis, 10 juli 2007 van 08.00 tot 20.00
uur, stichting Dorpshuis Drempt
• Halle, loterij, 2 september 2007, snuffel-/rommelmarkt van 14.00 tot 21.00 uur, afsluiten
Halseweg en Dorpsstraat van 08.00 tot 19.00 uur, stichting De Halse Dag
• Hengelo Gld., Ruurloseweg 80a, buurtfeest met vogelschieten, kinderspelen en dansavonden,
6 juli van 18.00 tot 01.30 uur en 7 juli 2007 van 13.00 tot 01.30 uur, buurtvereniging De Noabers
• Hengelo Gld., Ruurloseweg 80a, ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet, 6 en 7 juli 2007,
H.J. Langwerden
• Hummelo, Heksenplas, diverse crossevenementen en tijdelijke gebruiksvergunning tent,
19 mei, 17 juni, 14 juli en 26 augustus 2007 van 08.00 tot 19.00 uur, jubileumfeest en plaatsen
tent, 30 juni van 09.00 tot 24.00 uur en 1 juli van 09.00 tot 19.00 uur, TCD Hummelo. Op deze data geldt een parkeerverbod aan beide zijden van de Rozengaardeweg
• Hummelo, Heksenplas, ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet, van 10.00 tot 19.00 uur op
19 mei, 17 juni, 1 juli, 14 juli en 26 augustus, van 10.00 tot 24.00 uur op 30 juni 2007, W.F. Willemsen
• Steenderen, De Seven Steenen, aanwezigheidsvergunning voor twee kansspelautomaten van
1 januari t/m 31 december 2007, M. Groothedde
• Steenderen, café Heezen, aanwezigheidsvergunning voor één kansspelautomaat van 1 januari
t/m 31 december 2007, G.J. Heezen
• Steenderen, jaarlijkse kermis met lunapark, vogelschieten, vogelknuppelen, kinderspelen en
optocht en diverse verkeersmaatregelen, 13 t/m 15 september 2007, stichting kermis Steenderen
• Vorden, avondvierdaagse, 11 t/m 14 juni 2007 van 18.30 tot 21.00 uur, gymnastiekver. Sparta
• Vorden, kasteel 't Medler, tijdelijke gebruiksvergunning tent en ontheffing artikel 35 Drank- en
Horecawet, 16 juni 2007, K. Bakker
• Vorden, Ruurloseweg 64, Papa Beer euro kermis, 26 t/m 29 juli 2007 van 12.00 tot 22.00 uur,
Papa Beer
• Zelhem, D'n Draejer, jaarlijks buurtfeest met optocht en kermisattracties, afsluiten gedeelte
Velswijkweg, 17 augustus van 20.00 tot 01.00 uur, 18 augustus van 10.00 tot 01.30 uur en
19 augustus 2007 van 13.30 tot 21.00 uur, buurtvereniging Velswijk
• Zelhem, Nijmansedijk 8, bruiloft, 19 mei 2007 van 09.00 tot 01.30 uur, tijdelijke gebruiksvergunning tent, 16 t/m 19 mei 2007, Alfun Verhuur
• Zelhem, wandeltocht, 28 mei 2007 van 08.00 tot 17.00 uur, wandelsportvereniging De Ploeg
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
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bronkhorst, Molenstraat 1, plaatsen propaantank
Hengelo Gld., Broekweg 2, plaatsen dakkapel
Hengelo Gld., Scharfdijk 1a, vernieuwen stierenstal
Hummelo, Groeneweg 7, verbouw woning
Hummelo, Korte Broekstraat 2, gedeeltelijk veranderen woning
Olburgen, Olburgseweg 19, vernieuwen berging
Steenderen, Meidoornstraat 41, gedeeltelijk vergroten woning met garage-berging
Steenderen, Toldijkseweg 21, plaatsen hekwerk en toegangspoorten
Vorden, De Jongstraat 18, bouw veranda en berging
Vorden, Joostinkweg 8, bouwen schuur
Zelhem, Zuivelweg 13, vergroten woning/garage

Ingetrokken bouwaanvraag
• Drempt, Tellingstraat 7, gedeeltelijk vergroten woning

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

Artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Keijenborg, Boeijinkweg 2, vrijstelling om een woning te mogen veranderen en vergroten, het
betreft een vrijstelling met toepassing van artikel 17, lid 1, onder 2 van de planvoorschriften
van het geldende bestemmingsplan 'Buitengebied 2005 Hengelo/Vorden'
• Vorden, Insulindelaan 29, vrijstelling om een dakopbouw op een woning te mogen plaatsen,
het betreft een vrijstelling met toepassing van artikel 4, lid 2 van de planvoorschriften van het
geldende bestemmingsplan 'Vorden Centrum en Oost 1994'
De bouwplannen liggen vanaf 19 april t/m 16 mei 2007 tijdens de openingstijden ter inzage in het
gemeentekantoor bij de afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving. Bent u op de genoemde openingstijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken
met een van de medewerkers van deze afdeling, tel. (0575) 75 02 88.
Zienswijze indienen tegen 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.

Verleende vergunningen, vrijstellingen en
ontheffingen
Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
Verzonden op 4 april 2007:
• Baak, afsluiten ged. Pastoriestraat, 30 april 2007 tot 12.00 uur, kermis en oranje stichting Baak

• Bronckhorst, plaatsen 30 stuks tijdelijke reclameaanduidingen voor paaspopfestival in Zieuwent, 27 maart t/m 9 april 2007, MDS buitenreclame
• Steenderen, Burgemeester Buddinghplein, ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet, 30 april
2007, café hotel Heezen
• Steenderen, Burgemeester Buddinghplein, standplaats voor verkoop van kaas, zuivelproducten, snoepwaren, noten en vleeswaren, 2007, V.O.F. kaashandel W. en F. Nieuwenhuis
• Vorden, plaatsen tijdelijke reclameaanduidingen voor open dag R.O.C., 10 t/m 19 april 2007,
Hoffman outdoor media
Verzonden op 10 april 2007:
• Bronkhorst, tijdelijke verkeersmaatregel op de Molenstraat ter hoogte van nummer 1 i.v.m.
plaatsen bouwmaterialen, 1 april t/m 21 juli 2007, bouwbedrijf Lettink
• Drempt, afsluiten gedeelte van de Kerkstraat tussen de Dubbeltjesweg en de Witte Hemelweg
i.v.m. activiteiten Koninginnedag, 30 april 2007, oranje comité Drempt
• Hengelo Gld., optocht, rommelmarkt, kinderspelen, 30 april 2007, oranje comité Hengelo Gld.
• Hengelo, multicultureel centrum De Kamp, concert i.s.m. The Hurricanes, 28 april 2007 van
20.00 tot 23.00 uur, koninklijke harmonie Concordia
• Keijenborg, Booltinksplein, zeskamp en kinderspelen, 30 april 2007 van 07.00 tot 15.00 uur,
oranjecomité Keijenborg
• Zelhem, sporthal De Pol, slaapweekend, 21 en 22 april 2007, gymnastiekvereniging S.S.S.
Verzonden op 11 april 2007:
• Hengelo Gld., Stellingweg, ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet, 29 april 2007 van 10.00
tot 18.00 uur, J.H. Buchter
• Hengelo Gld., Stellingweg, trekkertrek, 29 april 2007 van 08.00 tot 17.00 uur, autocrossteam
Nijhof
• Hengelo Gld., tijdelijke gebruiksvergunning tent parkeerterrein Leliestraat, ontheffing artikel
35 Drank- en Horecawet, 30 april 2007 van 09.00 tot 20.00 uur, H.W. Langeler
• Toldijk, Wolfsstraat, plaatsen tent, 26 t/m 29 april 2007, Power evenementen
• Vorden, camping De Goldberg, jaarlijks buurtfeest met vogelschieten, 21 april 2007 van 13.00
tot 24.00 uur, buurtvereniging De Veldwijk
• Zelhem, bruiloftsfeest, 14 april 2007 van 15.00 tot 01.00 uur, D.J. Janssen
• Zelhem, Keijenborgseweg 1, tijdelijke gebruiksvergunning tent i.v.m. bruiloft, 14 april 2007,
D. Janssen
• Zelhem, parkeerplaats De Tol, bruiloftsfeest, plaatsen tent, 21 april 2007 van 19.00 tot 00.30
uur, café De Tol
• Zelhem, voetbalveld Vincent van Goghstraat, verklaring van geen bezwaar voor het laten opstijgen
en landen van een helicopter, 14 oktober 2007 van 10.00 tot 17.00 uur, Sky Service Netherlands
Verzonden op 12 april 2007:
• Toldijk, Wolfsstraat, groepskamperen en muziekavonden 27 en 28 april, autotuning, kinderdorp, markt, kermisattracties 27 t/m 29 april, trekkertrek, vrachtwagencross en bangers
29 april 2007, Power evenementen
• Toldijk, Wolfsstraat, ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet, 27 april van 18.00 tot 01.00 uur,
28 april van 07.00 tot 01.00 uur en 29 april 2007 van 07.00 tot 20.00 uur, Power evenementen
• Zelhem, herdenkingsdienst, kranslegging en stille tocht van Lambertikerk naar begraafplaats,
4 mei 2007 van 19.00 tot 20.00 uur, 4 mei comité Zelhem

Lichte bouwvergunningen
Verzonden op 5 april 2007:
• Vorden, Insulindelaan 62, vergroten woning
• Vorden, het Vaarwerk 11, bouwen carport
Verzonden op 10 april 2007:
• Hengelo Gld., Leliestraat 11, vernieuwen en vergroten veranda
• Hoog Keppel, A.G. Noyweg 9, vergroten woning, verleend met vrijstelling op grond van
artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Vorden, Maandagweg 2, vergroten woning, verleend met vrijstelling op grond van artikel 19
lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Zelhem, Brinkweg 49, vergroten woning
Verzonden op 12 april 2007:
• Vorden, Overweg 2 t/m 10, bouwen vijf bergingen
• Zelhem, Orchideestraat 23, vergroten entree

Reguliere bouwvergunningen
Verzonden op 5 april 2007:
• Hengelo Gld., Hofstraat 38, gedeeltelijk vergroten woning
Verzonden op 10 april 2007:
• Halle, Hobelmansdijk 7a, bouwen schuur
• Hengelo Gld., Hummeloseweg 19a, plaatsen kap op garage/berging
• Hengelo Gld., Varsselseweg 29, bouwen (herbouw) schuur
Verzonden op 11 april 2007:
• Steenderen, Emmerweg 12, bouwen veldschuur
• Vorden, Het Jebbink 15, verbouw bedrijfsgebouw, verleend met vrijstelling op grond van
artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
Verzonden op 12 april 2007:
• Hengelo Gld., Hazenhutweg 18, tijdelijk plaatsen woonunit
• Toldijk, Reigersvoortseweg 24, vervangen woning voor een dubbele woning
• Vorden, Hamsveldseweg 4d, bouwen woning, verleend met vrijstelling op grond van artikel 15
van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Vorden, Willem Alexanderlaan 55, vergroten woning en garage, verleend met vrijstelling op
grond van artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Zelhem, Vrogteweg 2, verbouw woning tot twee aparte woningen, verleend met vrijstelling op
grond van artikel 19 lid 2 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening

Gewijzigde bouwvergunningen
Verzonden op 11 april 2007:
• Halle, Halle-Heideweg 15, herbouw schuur
Verzonden op 12 april 2007:
• Zelhem, Dr. Grashuisstraat 17a t/m 17v, bouwen 18 zorgappartementen

Sloopvergunningen
Verzonden op 12 april 2007:
• Hengelo Gld., Synagogestraat 6, gedeeltelijk slopen garage/berging, komt asbesthoudend afval vrij
• Toldijk, Lamstraat 14, geheel slopen van een asbestdak van de ligboxenstal en het waterpomphok en een drietal schuren en een hooischuur zonder asbest

Ontheffing artikel 13, lid 1 van de Wet op de openluchtrecreatie
Verzonden op 12 april 2007:
• Hengelo Gld., Ruurloseweg 92, voor het plaatsen van maximaal 20 kampeermiddelen van
28 april t/m 5 mei 2007 tijdens een landgoedkamp van vrijwilligersorganisatie Vobula

Openbare bekendmakingen - vervolg
Ontheffingen verbranden afvalstoffen (art. 10.63 Wm en art. 5.5.1 en
art. 5.4.1 APV)
Verzonden op 17 april 2007:
• Baak, Wichmondseweg 19, voor verbranding nabij dit perceel
• Drempt, Binnenweg 4, voor verbranding nabij dit perceel
• Halle, Heisterboomsdijk 14, voor verbranding nabij dit perceel
• Hengelo Gld., Veermansweg 8, voor verbranding nabij dit perceel
• Wichmond, Lankhorsterstraat 1, voor verbranding nabij dit perceel
• Zelhem, Nieuw Steeg 1a, voor verbranding nabij dit perceel
• Zelhem, Zonnebloemstraat 34, voor verbranding nabij de Doetinchemseweg 77

Afsluiting Dreef Voor-Drempt
Op de donderdagmorgen heeft in het verleden een groenteboer een standplaats gehad op de
Dreef in Voor-Drempt. In verband met de verkoop is de Dreef elke donderdagmorgen afgesloten
van 09.00 tot 12.00 uur. Deze groenteboer verkoopt al anderhalf jaar geen producten meer op
deze standplaats, de bijhorende vergunning is inmiddels verlopen en niet meer geldig.
Op 26 januari 2007 is door de gemeente Bronckhorst een standplaatsvergunning afgegeven aan
Vishandel Hengel voor het innemen van een standplaats voor de verkoop van vis op elke vrijdagmiddag aan de Dreef in Voor-Drempt. In verband met de gewijzigde situatie zijn b en w van plan
om het tijdstip van de afsluiting te verplaatsen van donderdagmorgen naar vrijdagmiddag van
15.00 tot 18.00 uur.

Tijdelijke verkeersmaatregelen

Inspraak op deze plannen

• Baak, voor de Dollemansstraat, Wolfsstraat in Baak/Toldijk, de Covikseweg in Steenderen en
de Zutphen-Emmerikseweg, tussen bebouwde kom Toldijk en bebouwde kom Baak, geldt van
27 t/m 29 april 2007 een parkeerverbod aan beide zijden van de weg. Gedurende die periode is
ook éénrichtingsverkeer voor de Wolfsstraat in Baak/Toldijk ingesteld, waarbij het inrijden is
toegestaan vanaf de Covikseweg, met uitzondering van hulpdiensten en deelnemers
• Bronkhorst, in de Molenstraat, ter hoogte van huisnr. 1, geldt een wegversmalling van 9 april
t/m 21 juli 2007
• Drempt, de Kerkstraat, tussen Wittehemelweg en Dubbeltjesweg, is van 29 april vanaf 20.00
uur t/m 30 april 2007 18.00 uur afgesloten voor alle verkeer, behalve bestemmingsverkeer
• Hengelo Gld., de Meidoornstraat, de Prunusstraat, de Kampstraat, de Leliestraat, tussen de
Korenbloemstraat en de Zuivelweg, en de Tramstraat, tussen de Rozenstraat en de Leliestraat,
zijn op 30 april 2007 van 08.00 tot 18.00 uur afgesloten voor alle verkeer, behalve bestemmingsverkeer
• Hengelo Gld., de Stellingweg, tussen de Ruurloseweg en de Wolfersveenweg, is op 29 april
2007 van 08.00 tot 17.00 uur afgesloten voor alle verkeer, behalve bestemmingsverkeer. Ook
geldt gedurende die periode een parkeerverbod op de Klaverdijk, tussen de Ruurloseweg en de
Wolfersveenweg
• Hengelo Gld., op 4 mei 2007 zijn in verband met Dodenherdenking van 19.30 tot 20.30 uur de
Synagogestraat, Regelinkstraat en Raadhuisstraat, tussen de Schoolstraat en de Kervelseweg,
afgesloten voor alle verkeer, met uitzondering van het bestemmingsverkeer
• Keijenborg, de Pastoor Thuisstraat is op 30 april 2007, tussen de Geltinkweg en de Kerkstraat,
afgesloten voor alle verkeer, behalve bestemmingsverkeer
• Steenderen, op 4 mei 2007 is in verband met Dodenherdenking van 19.30 tot 21.00 uur de Toldijkseweg, tussen de Burg. Smitstraat en de Wehmestraat, afgesloten voor alle verkeer, met
uitzondering van het bestemmingsverkeer. Het doorgaande verkeer wordt omgeleid via de
Wehmestraat, Landlustweg, Dorpsstraat en de J.F. Oltmansstraat
• Zelhem, de Groen van Prinstererstraat, tussen de Slotemaker de Bruïnestraat en de Talmastraat, is op 17 april 2007 van 08.00 tot 16.00 uur afgesloten voor alle verkeer, behalve bestemmingsverkeer

B en w verlenen op het voornemen deze maatregelen uit te voeren, in overeenstemming met
afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, gedurende zes weken inspraak. U kunt in de
periode van 17 april t/m 28 mei 2007, tijdens de openingsuren, de ontwerpverkeersbesluiten
inzien op het gemeentekantoor bij de afdeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling. Uw
zienswijze kunt u, bij voorkeur schriftelijk, bij b en w kenbaar maken. De inspraakreacties
betrekken zij bij de definitieve besluitvorming over de maatregelen.

Mogelijkheden voor bezwaar
Tegen voornoemde besluiten kunnen rechtstreeks belanghebbenden binnen zes weken na de
dag van bekendmaking van dit besluit aan aanvragers (zie datum bij de bekendmaking) een
schriftelijk bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan van de gemeente Bronckhorst dat het
besluit heeft genomen, de burgemeester of het college van b en w, Postbus 200, 7255 ZJ Hengelo
Gld. De stukken liggen tijdens openingstijden ter inzage in het gemeentekantoor bij de afdeling
Veiligheid, vergunningen en handhaving (APV/bijzondere wetgeving, drank- en horecawet, tijdelijke verkeersmaatregelen, ontheffingen verbranden afvalstoffen en bouwvergunningen). In het
bezwaarschrift moeten staan: de naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt, de gemotiveerde gronden van het bezwaar
en uw ondertekening.
Een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. U kunt daarom gelijktijdig met uw bezwaarschrift of daarna ook een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zutphen, Sector bestuursrecht, Postbus 205, 7200 AE Zutphen. Voor
een verzoek om een voorlopige voorziening bent u griffierecht verschuldigd.

Verkeersbesluiten
Afsluiting Marktstraat Hengelo Gld.
Onlangs zijn winkelruimtes gerealiseerd op de percelen tussen de Kerkstraat, Raadhuisstraat en
de Marktstraat in Hengelo Gld.. In verband met de nieuwbouw moet de Marktstraat aangepast
worden. De aan de Marktstraat gelegen winkelpanden grenzen met de achterzijde aan de
Marktstraat. Via de Marktstraat worden de winkelpanden bevoorraad.
In de huidige situatie is éénrichtingsverkeer ingesteld op de Marktstraat in de richting
Kerkstraat-Raadhuisstraat. Hierdoor is het mogelijk dat verkeer komende uit de Kerkstraat de
Marktstraat gebruikt als verbindingsroute met de Raadhuisstraat. De Marktstraat heeft slechts
een bevoorradende functie. Aangezien sluipverkeer op het smalle wegprofiel niet gewenst is, zijn
b en w van plan de Marktstraat af te sluiten voor al het motorverkeer, met uitzondering van bestemmingsverkeer. Langzaam verkeer kan wel gebruik blijven maken van de Marktstraat.

Wet milieubeheer
Meldingen (art. 8.41, lid 4 Wm)
Bij de afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving in het gemeentekantoor liggen vanaf
19 april t/m 30 mei 2007 tijdens de openingstijden de volgende meldingen ter inzage:
• Vorden, het Jebbink 15, voor het oprichten van een inrichting in de zin van de Wet milieubeheer
waarop het Besluit tandartspraktijken milieubeheer van toepassing is. Op basis van de ingediende melding is er in de inrichting sprake van een tandartsenpraktijk
• Zelhem, Stikkenweg 19, voor het veranderen van de inrichting in de zin van de Wet milieubeheer waarop het Besluit opslag- en transportbedrijven milieubeheer van toepassing is. Op
basis van de ingediende melding is er in de inrichting sprake van prefab werkzaamheden en
kantoorwerkzaamheden
Dit houdt in dat deze inrichtingen in de zin van de Wet milieubeheer niet onder de vergunningplicht van de Wet milieubeheer vallen. Wel moeten zij voldoen aan de algemene voorschriften,
die aan bovengenoemde besluiten zijn verbonden.

Gehandicaptenparkeerplaats
Bij de afdeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling ligt vanaf 18 april t/m 30 mei 2007 ter
inzage het besluit tot toewijzing van:
• Baak, gehandicaptenparkeerplaats aan mevr. J.E.H.N. Hendriks-Hermsen, Leeuwencamp 19
• Vorden, gehandicaptenparkeerplaats aan mevr. N. Lamens, Brinkerhof 17
Mogelijkheden tot beroep
Tegen dit besluit kunt u of kan een rechtstreeks belanghebbende binnen zes weken na de dag
van bekendmaking van dit besluit, beroep instellen bij de Rechtbank Zutphen,
Sector bestuursrecht, Postbus 205, 7200 AE Zutphen.
Het beroepschrift dient het volgende te bevatten: uw naam en adres, de datum, een omschrijving
van het besluit waartegen u in beroep gaat, de redenen waarom u in beroep gaat en uw handtekening. Bij het beroepschrift dient u een kopie van de beschikking te voegen. Voor het indienen
van een beroepschrift bent u griffierecht verschuldigd. Als de rechter u gelijk geeft, dan krijgt u
het griffierecht van de gemeente terug.
Het besluit treedt in werking nadat het bekendgemaakt is aan de aanvrager. U kunt van mening
zijn dat dit voor u onaanvaardbare gevolgen heeft en u gaat in beroep. Toch mag bijvoorbeeld
iemand die een vergunning krijgt, direct gebruik maken van dat besluit. Daarom kunt u tegelijk,
maar ook later in de beroepsprocedure, de voorzieningenrechter vragen om de werking van het
besluit uit te stellen of een andere voorlopige voorziening te treffen totdat op uw beroepschrift is
beslist. U schrijft een brief naar de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zutphen, Sector bestuursrecht, Postbus 205, 7200 AE Zutphen. Voor een verzoek om een voorlopige voorziening
bent u griffierecht verschuldigd. Als de rechter u gelijk geeft dan krijgt u het griffierecht van de
gemeente terug.

Aanwijzing toezichthouders Wet kinderopvang
In de Wet kinderopvang is vastgelegd dat de gemeente toezicht dient te houden op de kwaliteit
van kindercentra en gastouderbureaus. Vanwege personele wijzigingen bij de GGD Gelre IJssel
hebben hebben b en w in haar vergadering van 10 april jl. de volgende (nieuwe) inspecteurs van
de GGD Gelre-IJssel aangewezen als toezichthouders: mevr. S. Beltman-Assink, mevr. E.
Berghuis-Imming, mevr. C.R.M. te Boekhorst-Hilderink, mevr. A.T.C.M. Olthof-Tomassen,
mevr. M.J.H. Roerink-Reiring, mevr. W.M. Tabak-Alberstboer en mevr. A.J. de Vries-Folkersma.

Autocross na een jaar van afwezigheid terug in de Keyenborg
Na een onderbreking van een jaar, zal de HACC in de Keyenborg weer een
autocrosswedstrijd organiseren. Bij de familie Maalderink aan de Akkermanstraat zullen de coureurs weer hun uiterste best doen om aan het
eind van de dag met een grote bokaal huiswaarts te keren. Deze wedstrijd
is de vierde op rij meetellend voor het kampioenschap van Oost Nederland. Een week later op 28 April zal de eerste van zes wedstrijden voor het
Nederlands kampioenschap verreden worden in Haarle. Voor de coureurs
dus de laatste gelegenheid hun bolide te testen voor NK gebeuren. Het circuit zal uitgezet worden op een ondergrond van klei, zodat er hoge snelheden gehaald kunnen worden.

De HACC uit Halle, met ruim 40 licentiehouders tellend, een grote vereniging in het oosten van het land, denkt
dat veel rijders de weg zullen vinden
naar de Keyenborg.

De organiserende vereniging denkt er
een spectaculaire wedstrijddag van te
maken door het gemotoriseerde spektakel niet alleen bij de crosswagens te
houden. Er zullen ook een aantal ga-

zonmaaiers rijden. Deze machines komen normaal uit in de specialklasse
bij de gazonmaaier races. Uiterlijk lijken ze nog wel op een gazonmaaier
maar onder de motorkap is het nodige
veranderd zodat er een 600cc motorfietsmotor in zit. De kleine machines
zullen snelheden bereiken van meer
dan 100 km/h en driftend door de
bochten gaan. Een waar spektakel om
te zien hoe coureurs met zo'n klein
monstertje om kunnen gaan.
Ook doet het Dakar team Finstral zijn
uiterste best om met de heuse Dakar
truck naar de Keyenborg te komen.

Het in Zutphen gevestigde bedrijf Finstral vertegenwoordigd door Johan Elferink zal er alles aan doen om het publiek te laten genieten op het rennerskwartier en op de baan van het vermogen wat de truck in zich heeft. Door
technische problemen tijdens het
schrijven van dit artikel mist de HACC
nog 1% zekerheid voor de definitieve
bevestiging dat het team er zal zijn.
Ook is er weer gedacht aan de kleintjes onder de jeugd door een springkussen te plaatsen zodat ook zij zich
kunnen vermaken.

De autocrossers zullen om 12.00 uur
van start gaan en verdeeld in acht
klassen zullen ze strijden voor de in
drie manches behaalde punten die
hun recht geeft op een finaleplaats.
Nieuw in de Keyenborg is de juniorenklasse waarin men vanaf 16 jaar deel
mag nemen. Dit alleen als er een rijvaardigheidsproef is afgelegd bij de
KNAF en er een licentie is aangevraagd. Een echte autosportdag die bij
goed weer, met autocrossers, gazonmaaiers en misschien de Dakar truck
een waar spektakel zal worden in de
Keyenborg. De ruime parkeergelegenheid is gratis.
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EEN REGEN VAN AUTO-ZEGELS,

want alle autozegels moeten op!
Tussen haakjes: houdt u zaterdag 21 april a.s. vrij vanaf
17.00 uur het verlotingsfeest op de parkeerplaats
Daarom deze week bij elke € 1,- EEN GRATIS AUTOZEGEL
TEL UIT JE KANSEN! OP = OP
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Nu nog meer kans op die

of één van de twintig waardebonnen van € 50,-

DR. OETKER RISTORANTE
PIZZA
99
ALLE VARIANTEN

3 dozen van 8.07 voor

RUNDERVINKEN
KG VOORD. VERP.
van 8.99 voor

4.

AH KIPFILET
KG VOORD. VERP.
KG nu:

99

5.

LOTUS FINESSE
TOILETPAPIER
PAK 24 ROL

van 7.80 voor

ALLE A-MERK SHAMPOOS
e
2 FLACON H A L V E P R I

99

4.

5.

79

JS

M O L E N H O E K
D E W I N K E L H O E K VA N H E N G E LO

SONNEMA
BERENBURG
100 cl nu

HENGELO (G)
(0575) 46 12 05 FAX 90575) 46 46 12

10.

49

Openingstijden:
maandag t/m donderdag
vrijdag
zaterdag

8.00 - 20.00 uur
8.00 - 21.00 uur
8.00 - 17.00 uur

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

Toch lingerie erbij

Kinderboerderij Feltsigt

Onyx Mode wordt Onyx Mode &
Lingerie

Schapenscheerderfeest

Een schaap houdt zich heel rustig als met een tondeuse zijn wollen vacht wordt afgeschoren.

Op zaterdag 22 april wordt het tweede Schapenscheerderfeest op kinderboerderij Feltsigt in Bekveld gehouden. Naast uiteraard het scheren van
de schapen is er van alles te zien over schapen en hun wol. De kinderboerderij is op deze dag geopend van 10.00-18.00 uur.

Voordat Onyx Mode haar deuren in Vorden opende deed al het gerucht de
ronde dat er een lingeriezaak in gevestigd zou worden. Eigenaresse Marjan Raanhuis kreeg van haar, inmiddels behoorlijk gegroeide, klantenkring steeds vaker te horen dat er in Vorden niets te vinden is op het gebied van lingerie.

De klanten moesten daarvoor uitwijken naar bv Zutphen of Doetinchem.
Dus werd er naar een mogelijkheid gezocht om aan de stijgende vraag te voldoen. Een collega van Marjan stak de
helpende hand toe met het in vullen
van de merken waar zij al goede ervaringen mee had. Zo heeft Onyx Mode
& Lingerie nu de volgende merken in
haar assortiment: "Barbara", een Frans
merk met een geweldige pasvorm, ge-

maakt van schitterende stoffen met
kanten verwerking. De 3d beha is een
geweldige innovatieve uitvinding. Dit
is iets wat de klant uiteindelijk zelf
moet zien maar bovenal voelen. Ook
verkoopt ze het merk Betty Barclay,
een zeer luxe en draagbaar maar ook
erg belangrijk betaalbaar merk afkomstig uit Duitsland.
Van Hanro zijn de tops, shirts en slips
van sublieme kwaliteit. Daarnaast

heeft Henro de perfecte licht, corrigerende, microvezel bustière, boxer en
string. Zoals vele mensen al beweren:
"Hanro moet je ervaren". De collectie
wordt gecomplementeerd met de zich
al ruimschoots bewezen goede basis
van Triumph.
Marjan Raanhuis nodigt u daarom
ook uit om snel te komen kijken naar
de schitterende collectie lingerie aan
de Burg.Galleestraat 6b in Vorden. Tevens hangt nu de voorjaars damesmode collectie compleet in de winkel.
Bij positieve reacties zal de collectie in
de toekomst zeker nog uitgebreid worden.

Een Plus is een Plus voor u!

Plus Hengelo vanaf 19 april open
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 winkel is in twee weken geheel vernieuwd. De Plus supermarkt ziet er
prachtig uit.

De Plus is een zeer complete en voordelige supermarkt. Naast vers, service
en kwaliteit staat Plus ook voor een
ruime keuze (meer dan 10.000 artikelen) en een uitstekende prijs. Bovendien kunt u altijd profiteren van spectaculaire aanbiedingen, voor een
scherpe prijs uiteraard.

EEN PLUS VOOR MENSEN MET
EEN DOEL.
PLUS GEEFT 1.000 EURO AAN UW
‘GOEDE DOEL’.
Stel, u krijgt zomaar 1.000 euro met de
opdracht om iets in uw lokale ge-

meenschap te realiseren. Wat zou u
doen? Steekt u het in een speeltuin
voor de buurt? Steekt u het in het opknappen van het buurthuis? Of steekt
u de plaatselijke voetbalclub in het
nieuw? U mag het zeggen. Als u aangeeft wat u met deze 1.000 euro zou
doen, dan zal Plus Hengelo Gelderland het meest originele idee belonen
met een cheque van 1.000 euro. Schrijf
het idee op papier. Vergeet niet uw
naam, datum en telefoonnummer te
vermelden en lever dit zo snel mogelijk in bij Plus Hengelo Gelderland in
de daarvoor speciaal bestemde box.

Verkoopdag Commissie
Zending/Werelddiakonaat
De Commisie Zending/Werelddiakonaat houdt op zaterdag 21 april
van 10.00 tot 14.00 uur haar halfjaarlijkse verkoopdag van speelgoed, boeken, huishoudelijke artikelen, zelfgemaakte kaarten en
nog veel meer te Hummelo in en
om ‘het Wissel’.

Indien u overbodige spullen thuis
hebt staan, die geschikt zijn om te
worden verkocht, dan kunt u dit melden aan Jan Hendriksen, tel. 0313471412. Ook is er een Rad van Avontuur en onze specialiteit, heerlijke wafels!. De opbrengst gaat naar het project in Bangladesh.

Dit kan tot uiterlijk 19 mei 2007. Het
Plus Hengelo team zal daarna één idee
kiezen. Houdt de raambiljetten in de
winkel in de gaten of uw idee gerealiseerd gaat worden.
In de week na de opening zijn bij Plus
verschillende aantrekkelijke acties
voor de klant. Op zaterdag 28 april
wordt op de parkeerplaats bij Plus een
kunstgrasvoetbalveld neergelegd. De
jeugd kan van 12.00 tot 16.00 uur
mooie prijzen winnen door de bal in
een winkelwagen te schieten.
Plus Hengelo Gelderland is geopend:
maandag tot en met woensdag van
08.00 tot 20.00 uur, donderdag en vrijdag van 08.00 tot 21.00 uur en zaterdag van 08.00 tot 20.00 uur.

D66 in Toldijk
De gemeenteraadsfractie van D66
houdt regelmatig openbare fractievergaderingen op wisselende locaties in
Bronckhorst. Op dinsdag 24 april is
dat Toldijk. Iedereen is vanaf 20.00 uur
welkom bij Den Bremer, Zutphen-Emmerikseweg 37. De actuele gemeentepolitiek komt dan aan bod, aan de
hand van de agenda van de komende
raadsvergadering. Onderwerpen daarop zijn onder meer de welstandsnota
en de nota minimabeleid.
Daarnaast kan elke aanwezige punten
naar voren brengen. D66 heeft gemerkt dat er onder de mensen veel
leeft op het gebied van politieke zaken
in de gemeente en de fractie wil hierover graag met inwoners van Bronckhorst van gedachten wisselen. D66
houdt graag de vinger aan de pols.

Er zullen ook dit jaar tenten worden
geplaatst waaronder de kramen worden opgesteld. Met mooi weer zullen
de schapen op de gevormde binnenplaats worden geschoren.
Diverse standhouders zullen hun waren met betrekking tot schapen laten
zien: aanhangers, afrastering, schaapskooien, nachtverblijven en een rietdekker.
Daarnaast is er vrijetijdskleding, zijn

er beelden, teken- en schilderwerk,
isolatiemateriaal van schapenwol en
is er gelegenheid om wol te vilten.
Hondenschool Konsequent uit Toldijk
is aanwezig en geeft demonstraties
met huishonden en jachthonden.
Kinderboerderij Feltsigt, Bekveldseweg 5, in buurtschap Bekveld gelegen
tussen Hengelo en Keijenborg, telefoon (0575) 462828, www.feltsigt.nl,
email info@feltsigt.nl.

'Ernst, Bobbie en de
geslepen Onix' - dag in
Attractiepark Slagharen
Op zaterdag 21 april wordt in Attractiepark Slagharen de nieuwe
speelfilm van Ernst en Bobbie
vertoond. Tevens geven de bekende kinderhelden een aantal gratis mini-optredens. In combinatie met een dagje Slagharen kunnen fans via de website www.slagharen.com kosteloos kaarten bestellen voor de mini-optredens
van Ernst en Bobbie in het attractiepark.
Daarnaast is het mogelijk om via
een prijsvraag VIP plaatsen voor de
kinderfilm en zelfs een persoonlijke
ontmoeting met Ernst en Bobbie te

winnen. Voor de opnames van de
spannende speelfilm Ernst, Bobbie
en de geslepen Onix (bekroond met
een Gouden Film) zijn de acteurs onder andere in Attractiepark Slagharen geweest. Zo zijn in de film bijvoorbeeld de Looping Star achtbaan,
de sfeervolle Main Street en de vakantiehuisjes te zien. Tijdens de
Ernst en Bobbie dag in Attractiepark
Slagharen zal de film exclusief worden vertoond aan winnaars van de
prijsvraag.
Meer informatie over de optredens
van Ernst en Bobbie en de prijsvraag
is te vinden op www.slagharen.com

Burgemeester Aalderink ontvangt
maatschappelijk verslag
Op woensdag 28 maart j.l. waren
burgemeester Aalderink en 4
raadsleden (CDA en Groen Links)
van de gemeente Bronckhorst op
uitnodiging van LTO Noord afd.
Bronckhorst e.o. te gast bij het varkensbedrijf van mts Hakvoort. In
deze bijeenkomst is het rapport
Ruimte om te ondernemen, maatschappelijk verslag varkenshouderij overhandigd aan de burgemeester. Dit verslag is opgesteld door de
LTO-vakgroep Varkenshouderij.
Het verslag toont hoe de varkensbedrijven zich ontwikkelen en aanpassen, daarbij rekening houdend
met bedrijfseconomische aspecten
en met de wensen van de markt en
maatschappij. Het doel is wederzijds begrip en onderling vertrouwen verder uit te bouwen.
De voorzitster van de LTO-afdeling
bracht naar voren het belang van de
agrarische sector binnen de provincie
Gelderland en de varkenshouderij specifiek, met de daarbij behorende
groei- en specialisatie-ontwikkelingen.

Het is nodig dat de overheid de ondernemers de ruimte geven om maatschappelijk verantwoord voor de burger te ondernemen en verantwoord
ondernemen voor zichzelf door met
plezier het werk uit te kunnen oefenen en ook brood op de plank te verdienen. Vader en zoon Hakvoort hebben uiteengezet hoe de opbouw van
het bedrijf is en waar ze nu staan in de
ontwikkelingen. Het is een bedrijf met
op dit moment 900 zeugen, 3600
vleesvarkens en 140 ha akkerbouw.

Na deze inleidingen hebben de burgemeester en raadsleden een rondleiding gekregen op het zeugenbedrijf.
Veel interesse werd getoond bij de brijmix-installatie. Hier worden vele restprodukten gebruikt van de humane
voedingsindustrie zoals patatsnippers
en wei. Verder werd opgemerkt dat op
het bedrijf gewerkt werd volgens een
strak schema, zodat ook alle dieren
voldoende en de juiste aandacht krijgen. Waardering was er vanuit het gemeentebestuur voor de intentie en inhoud van het maatschappelijk verslag.
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Voor de versterking van ons accountteam 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.

Commercieel medewerker
binnendienst (M/V)
Taken en verantwoordelijkheden:
- maken van offertes
- klantencontact
- orderverwerking
- info geven aan klanten
- klachtenafhandeling
- correspondentie
- ondersteuning van de buitendienst
- acquisitie
Functie-eisen:
- commerciële achtergrond
- pro-actief
- MBO werk- en denkniveau
Wij bieden:
- een afwisselende baan in een team met
grote zelfstandigheid.
- een functie waarbij zowel de medewerkers
als het bedrijf ontplooiingskansen krijgt.
- een team met jonge enthousiaste collega’s
binnen een succesvol, solide bedrijf.
- gelegenheid om kennis en ervaring in nieuwe
technieken op te doen en uit te breiden.
- een prima salaris en goede secundaire
arbeidsvoorwaarden.
Aanvang:
Zo spoedig mogelijk.
Contactpersoon voor deze functie is:
Mw. B. Veenstra, tel: 0575-518612

DINERCAFE

Gevraagd:

HORECAMEDEWERKER
Gevraagd:

Uw tuin is
een vakman waard

WEEKENDHULP

Wij helpen U verder met:

+/- 28 uur

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

voor in de weekeinden en vakanties

Bar en bedieningswerk.
Ruurlo
Voor verdere informatie bel met:
0573-454083 of 06-51265822

Al meer dan 25 jaar
Uw Partner in het Groen
Kervelseweg 23, Hengelo (Gld.), tel. (0575) 46 26 19

Zojuist gepubliceerd:

Bereikbaar vanaf rotonde Banninkstraat (garage Wassink)

www.duvekotrentmeesters.nl
Ontworpen en geproduceerd door

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

Weevers Net

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

Ontwerp en realisatie internetsite’s

Al 25 jaar hèt adres voor:
•
•
•
•

STUKADOORSBEDRIJF

Dick Zelle
VORDEN

Spachtelputz ( ook in kleur)
Spackspuiten
Pleister en schuurwerk
Lijsten en ornamenten

d moet zijn!
Als het goe
Bel voor een vrijblijvende offerte
06-51 534 782 of 0575-55 31 28

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

Een ramp komt
altijd onverwacht.

Nieuwe cursus

U kunt zich nu voorbereiden.

Nordic Walking
in Ruurlo

Typ uw postcode in op
www.crisis.nl

vanaf zaterdag 21 april

6 lessen voor

€ 65,00

van 9.00 -10.30 uur

Inl. Gerlande Gude
tel. (0573) 45 33 54

draai- en valramen
hefschuifpui
G serres
G dakkapellen
G kozijnen
G ramen
houd
G deuren
G schuren
G montage

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.

G

G

G

G
G
G
G
G
G

vensters en luiken
trappen
glas
hang- en sluitwerk
(volgens politiekeurmerk)
verbouwen en ondermetselwerk
verder alle machinale
en ander timmerwerk

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

Een uniek installatiebedrijf

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

Vloer- en wandtegels

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.

Vensterbanken
Hardsteen dorpels
Keukenbladen etc.

Aan u de keus

Stijlvolle
Grafmonumenten

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

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

www.schoot-natuursteen.nl

DOETINCHEM, Fabriekstraat 18, (0314) 34 00 54
www.sanitiem.nl
Wij zijn een innoverend
installatiebedrijf en gevestigd
in Winterswijk.
Sinds juni 2006 zijn wij ook
gevestigd in Hengelo (Gld).
Hier hebben wij de beschikking
over een 200 m2 nieuwe sanitaire
showroom en afhaalbalie t.b.v.
de doe het zelver.
Wij zijn actief als totaalinstallateur
in de gehele Achterhoek

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

Hoveniersbedrijf

Marco Besselink
 TUINONTWERP 
 TUINAANLEG (RENOVATIE) 
 TUINONDERHOUD 
 (SIER)BESTRATING 
 VIJVERS 
Dr. A. Ariënsstraat 39a • 7221 CB Steenderen
Tel.: (0575) 44 17 33 • 06 53677354
Website: www.besselink-hovenier.nl
E-mail: info@besselink-hovenier.nl

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

Praktijk voor Klassieke Homeopathie
Peter van Nistelrooy
Muizengatweg 9
7227 DN Toldijk

Telefonisch spreekuur/maken van afspraken:
Ma. t/m vrij. van 18.00 - 18.30 uur
Lid N.V.K.H.

Tel. 0575 - 452090
e-mail: p.vannistelrooy@hetnet.nl

Behandeling wordt grotendeels
vergoed door zorgverzekeraar

www.homeopathie-vannistelrooy.nl
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Zaterdag 21 april trekking zegelaktie AH Hengelo

Wie wint de nieuwe auto?

Heeft u dat nou ook?
Het voorjaar vraagt om
vernieuwing!
Het voorjaar is begonnen en de
echte doe-het-zelver laat er geen
gras over groeien. Het huis wordt
binnen en buiten eens grondig
aangepakt. De doe-het-zelver stelt
niet alleen hoge eisen aan zichzelf
maar ook aan de materialen waar
die mee werkt. Logisch, naast het
lekker klussen in en om het huis
heeft hij/zij ook nog zijn dagelijkse
werk. Dus, als er iets moet gebeuren: dan goed en uiteraard binnen
het budget.
Fixet Barendsen, een bedrijf met jarenlange ervaring, is hier op ingesprongen. "De klant heeft al vaak aangegeven dat zij het belangrijk vinden om
met duurzaam materiaal te werken.
Waar wij als inkoper van doe-het-zelf
materialen op letten is: hoe hoog is de
kwaliteit van het product, hoe staat de
prijs-kwaliteit verhouding, voegt het
iets toe aan ons assortiment. Hebben
wij op al die vragen een volmondig ja,
dan gaan wij over tot aanschaf. De
nieuwste aanwinst hierin is onze verfmengmachine. De machine voldoet
nu al aan alle zware milieu eisen die
door het Europese hof zijn vastgesteld
en die ingaan vanaf 2010.

Heico Wansink (links) en Dennis Vriezen wijzen naar de nieuwe auto die te winnen is.
Bij Albert Heijn Hengelo is begin dit jaar een zegelaktie gestart waarbij
klanten een auto kunnen winnen. Zaterdag 21 april om 18.00 uur is de
trekking onder toeziend oog van notaris mr. H. S. Kleinburink. De auto
wordt uitgereikt door een bekende Nederlander van SBS 6.

Naast de auto zijn er ook nog eens
twintig AH Gall & Gall waardebonnen
van 50 euro te winnen. De finale van
de zegelaktie, op zaterdag 21 april,
wordt gehouden op de nieuwe grote
parkeerplaats van het voormalige gemeentehuis Hengelo, tegenover Albert
Heijn.
Er komt een grote feesttent te staan
met een podium. Vanaf 17.00 speelt er
een live-band die zorgt voor gezellige
muziek. Er is een hapje en tegen gereduceerde prijs een drankje. Ook aan

de kinderen is gedacht. Zo is er onder
meer een springkussen en krijgen ze
iets lekkers.
De uitreiking van de auto wordt spectaculair en wordt gedaan door een bekende Nederlander van SBS 6. “Wie
dat is, houden we nog geheim”, zeggen Heico Wansink en bedrijfsleider
Dennis Vriezen.
Volgens Heico en Dennis verloopt de
zegelaktie tot tevredenheid. Volle
kaarten kunnen nog op zaterdag 21
april tot 17.00 uur ingeleverd worden.

In de laatste week voor het einde van
de zegelaktie, krijgt de klant bij besteding van 1 euro aan boodschappen 1
zegel. “Maar als in die week de zegels
op zijn, dan zijn ze ook écht op”, zeggen Wansink en Vriezen.

Met name in deze producten speelt
het milieu een grootte rol. Wij als lid
van de Fixet organisatie stellen hier
ook hoge eisen aan. Met onze verfmengmachine werken wij met Sigma
Coatings. Deze professionele verf
vraagt ook om een professioneel advies. Iedere medewerker binnen ons
bedrijf heeft hierin zijn lessen gehad
en zij kunnen dan ook allemaal de
klant op de juiste wijze adviseren. De
veelzijdigheid van deze verf is enorm."

De verven zijn uitermate geschikt voor
huishoudens met kinderen en huisdieren. Door overal met de vingers aan
te zitten, ook als ze net van buiten komen, krijg je op bepaalde plekken altijd gore vlekken. Dit heeft te maken
met vuil en het huidzuur aan onze
handen. Sigma Coatings heeft de eerste watergedragen lak die zichzelf beschermt tegen vet, vuil en schoonmaakmiddelen. Door toepassing van
nieuwe technologie gaat het verweking van de verflaag tegen. Een noviteit, wat duurzaam schilderwerk garandeert.

De trend nu in interieur is de toepassing van kalkachtige, natuurlijke kleuren. Deze zorgen voor een stijlvol en
warm karakter hetgeen te bereiken is
met zeer matte verven. Sigma Coatings heeft een compleet assortiment
muur- en lakverven in matte kwaliteit
en met een goede dekking. Supermatte muur-en plafondverf met een grote
dekkracht.

Watergedragen matte interieurlak
met een hoge kras-en slijtvastheid. Supermatte muurverf met fluwelen effect. Sigma heeft een zeer uitgebreide
kleurkaart waar u uit kunt kiezen. Het
hoeft uiteraard geen toelichting dat
Sigma ook verf heeft in alle andere
soorten glans niveaus. Met verf van
Sigma bent u altijd verzekerd van de
beste kwaliteit en een prachtig eindresultaat.

Via de mengmachine brengen we samen uw mooiste kleuren tot leven.
Het team van Fixet Barendsen staat
klaar om u te verwelkomen en van advies te dienen. .

Martine Hair + Beautysalon in de
prijzen (Robin 2e plaats en Anja 4e plaats)

Oproep
schutterskoning(inn)en
gemeente Bronckhorst
Op 6 mei a.s. zal voor de tweede
keer het Bronckhorster koningschieten georganiseerd worden
in Keijenborg. Dit evenement zal
eens in de drie jaar georganiseerd worden door één van de
deelnemende
verenigingen.
Langs deze weg willen wij alle
schutters die in de periode 6 september 2004 t/m 5 mei 2007 schutterskoning(in)
en
jeugdkoning(in) zijn of zijn geweest uitnodigen om mee te doen aan het
Bronckhorster koningschieten.
Informeer dus bij uw eigen vereniging of zij u al hebben opgegeven
voor dit evenement en als dit niet
het geval is kunt u dit alsnog doen
via uw eigen vereniging of rechtstreeks bij het secretariaat van het
schuttersgilde "St. Jan" in Keijenborg, dhr. John Rondeel, tel. 0575461714 of via e-mail
secretaris@schuttersgildestjan.nl
Voor de partners van de koningen
bestaat er de mogelijkheid tot vogelknuppelen. Voor het overige publiek
is er gelegenheid tot handboogschieten en bielemanwedstrijden en voor
de kleinsten zal er een springkussen
aanwezig zijn. Ook aan de inwendige mens zal worden gedacht. Vanaf
16.00 uur is er gelegenheid tot gezel-

lig samenzijn in dorpshuis "de
Horst" met live muziek van de formatie "Kiek uut". Lokatie voor dit
evenement is in en rondom dorpshuis "de Horst" aan de St. Janstraat in
Keijenborg.
Programma voor deze dag is als
volgt:
12.15 uur ontvangst in dorpshuis "de
Horst" + loting schietvolgorde
13.10 uur overhandiging nieuw koningsketen door Rabobank Graafschap-West
13.25 uur vertrek richting schietterrein onder muzikale begeleiding
van drumfanfare "St. Jan"
13.30 uur aanvang koningschieten
"Koning van Bronckhorst"
13.30 uur aanvang vogelkmuppelen
en jeugdvogelschieten
13.45 uur aanvang overige spelen
voor publiek en demonstraties
16.00 uur aanvang live muziek van
de formatie "Kiek uut" in dorpshuis
"de Horst"
16.30 uur einde wedstrijden
17.00 uur prijsuitreiking + huldiging
nieuwe schutterskoning(in)
21.00 uur einde feestavond
Komt allen 6 mei naar het Bronckhorster koningschieten in Keijenborg

Voor het 2e jaar in successie behaalde Martine Hair + Beautysalon 2 plaatsen in de top 6. Behaalden Anja en Martine vorig jaar respectievelijk een
2e en een 3e plaats. Dit jaar behaalde Robin een 2e plaats en Anja een 4e
plek. TOC Doetinchem organiseert jaarlijks, onderleiding van 7 topkappers, een aantal wedstrijdavonden. De deelnemers, dit jaar ruim 80, worden beoordeeld op knip en kleurtechnieken en op het beheersen van de
laatste modetrends.
Anja leverde een bijzondere prestatie
door voor het 6e jaar op rij bij de eerste 5 te eindigen, volgens de jury een

bijzonder knappe prestatie en een bewijs van vakmanschap en de wil om
altijd bij de besten te horen.

Robin leverde met haar 2e plaats een
topprestatie. Haar techniek en kunde
werden door de jury als zeer hoog omschreven, extra bijzonder omdat Robin nog niet zo lang aan wedstrijden
deelneemt en pas 19 jaar is. Robin eindigde op viertiende punt van de eerste
plaats.
Anja en Robin zijn de dames die dit
jaar voor hun model hebben gezeten
dankbaar.

BIER, WIJN EN FRISDRANKEN
DEZE AVOND VOOR MAAR 1 EURO!!!
LIVE IN DE BALUSTRADE ZAAL:

WWW.
FRAGMENT
LIVE.
COM
THE UNDERGROUND:
DANCE-TRANCE EN R&B

:FEESTEN !

ZATERDAG 21 APRIL

Zijn wij nu zo goedkoop? of die anderen zo duur .....?

O
R
P
U
A
RTY !!
E

Kijk op Witkamp.com voor meer data van de euro party’s

PRESENTEERT

Mode Koffietijd
Graag nodigen wij u uit voor onze

Mode-Koffietijd
Speciale gast

VOOR ONZE WINKEL IN RUURLO ZIJN WIJ OP ZOEK NAAR EEN

VERKOOPMEDEWERKER m/v

DE FUNCTIE-EISEN
• Je bent commercieel met gevoel voor ons assortiment
• Je bent klantgericht en accuraat
• Je hebt minimaal een bbl-opleiding niveau 2, 3 of 4 richting detailhandel

Welkoop is een
winkelketen afgestemd
op alles wat met het
buitenleven te maken
heeft. Tuin, dier,
functionele werk- en
buitenkleding,
kampeerartikelen,
doe-het-zelf artikelen
voor de buitenklus
en seizoensartikelen.
Naast het productaanbod staat
Welkoop bekend
om zijn professionaliteit
en deskundigheid.

WIJ BIEDEN
• Een uitdagende en afwisselende functie voor 32 uur per week
• Voldoende ruimte voor ontplooiing en creativiteit in een
dynamische organisatie.
• Een goed salaris en prima secundaire arbeidsvoorwaarden
BELEEF JIJ HET BUITENLEVEN?
Stuur je brief met CV naar: Welkoop Ruurlo t.a.v. dhr. A. G. J. Tragter,
Krashof 10, 7261 AL Ruurlo.

“Beleef het buitenleven!”

35 jaar meubelstoffering

GildeCake
Caramel
een verrassing in verﬁjning

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

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

Morgen gebeurt
hier een ramp.
Wat doet u vandaag.

Caramelcake € 3.50
witte bollen nu 6 halen 5 betalen
Kersenvlaai klein € 6.70 / groot € 10.50

Typ uw postcode in op
www.crisis.nl

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

Doelgericht adverteren?

Sven voor ogen

Informeer naar de vele mogelijkheden!
Voorst

Almen

Empe

MODE–KOFFIETIJDEN:

Warnsveld
Voorstonden

Zutphen

10.00 uur

Vierakker

Brummen

Zaterdag 21 april

10.00 uur
En 14.00 uur

Baak

Borculo
Ruurlo

Medler

Delden

Varssel

Holterhoek

Beltrum

Het Broek

Hengelo

Toldijk

Groenlo

Veldhoek

Olburgen

Eefsele

Keijenborg

Zwolle

Mariënvelde

Lievelde

Velswijk

Meddo

Halle Heide

Zelhem

Hummelo/Keppel

Zieuwent

Doesburg
Halle

Wehl

Doetinchem IJzevoorde

Vragender

Harreveld
Heelweg

Lichtenvoorde

Slangenburg
Westendorp

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

Hupsel
Avest

De Bruil

Steenderen
Rha

Eibergen

Lintvelde

Linde

Leuvenheim

Drempt

U kunt het beste even reserveren: (0573) 45 14 38

Barchem
Kranenburg

Vorden
Wichmond

Bronkhorst

Neede

Wildenborch

Boggelaar

Oeken

Vrijdag 20 april

Lochem

Warken
Leesten

dr ukkerij Weevers

V

ld

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

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

Machinefabriek Baltes b.v.
Machinefabriek Baltes B.V. is met 25 medewerkers een onderdeel van Wopereis B.V. te Doetinchem en vervaardigt geavanceerde roestvaststalen productiemachines en installaties voor de voedingsmiddelenindustrie.
Machinefabriek Baltes b.v. bestaat reeds 14 jaar en heeft zich in deze jaren sterk ontwikkeld. Voor onze
klanten ontwikkelen wij machines die ingezet worden voor grondstofbehandeling tot en met verpakking van
het eindproduct. Dit gaat in nauwe samenspraak met onze klant. De machines worden geheel in eigen huis
gefabriceerd. Alle machines zijn “costum-made”.
Wij beschikken over geavanceerde machines, zoal een 2,8kW CO2-lasersnijmachine, waarmee we in combinatie met SolidWorks gecompliceerde plaatuitslagen kunnen snijden.
Wij zijn op zoek naar een:

Sinds kort heeft BouwCenter HCI al haar activiteiten op het gebied van keukens,
badkamers en tegels gebundeld in een nieuwe formule: BinnenHuisCenter HCI. Vanuit
onze vestigingen in Hengelo (Gld) en Zevenaar bieden wij een wereld aan woonplezier.
De ideale omgeving om inspiratie op te doen voor het creëren van een eigen sfeer in de
woning. Voor onze vestiging in Hengelo (Gld) zijn wij momenteel op zoek naar een:

Orderverwerker/administratief medewerker (fulltime) m/v

constructeur-tekenaar wtb
Taakomschrijving:
•
•
•
•

Nauw samenwerken met opdrachtgever om een optimaal ontwerp te bewerkstelligen.
Voorbereiden van de activiteiten op de werkvloer, zoals maken van werktekeningen.
Laserwerk voorbereiden (CAD/CAM).
Ondersteuning in realisatie van projecten m.b.t. planning, functionaliteit, kwaliteit en kosten
tot en met een geslaagde overdracht aan de klant.
• Bijwonen van project- en werkbesprekingen.
• Betrokken zijn bij order – acceptatie procedures.
Functie eisen:
•
•
•
•
•
•
•

Geef je eigen toekomst vorm

Enthousiaste HBO’er met voorkeur WTB.
Kennis van SolidWorks en office pakketten is een pré.
Flexibele persoon met goede contactuele eigenschappen.
Zelfstandig werken.
Klantgericht.
Kostenbewust en financieel inzicht hebben.
Beheersing van de Nederlands, Engels en de Duitse taal in woord en geschrift.

voor onze KTS-afdeling
De werkzaamheden bestaan uit:
- het controleren van inkoopfacturen
- het opstellen van offertes en orders
- het invoeren van orders en inkoopbestellingen
- het omgaan met een volledig geautomatiseerd offerte- en ordersysteem en
een tekenprogramma

Wij vragen:
- minimaal MBO niveau
- overzichtelijk en accuraat kunnen werken
- zelfstandig en in teamverband kunnen
functioneren
- kennis van de Duitse taal in woord en geschrift
- affiniteit en belangstelling voor de bouwbranche
- een flexibele instelling

Wij bieden een afwisselende baan in een prettige, informele werksfeer. Salaris en overige
arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO voor de Handel in Bouwmaterialen en afhankelijk
van leeftijd en ervaring.
Neem voor meer informatie over deze vacature contact op met de heer P. van Mourik,
telefoon 0575 46 81 81. Een schriftelijke sollicitatie met bijbehorende CV kan binnen 10 dagen
na verschijnen van deze advertentie gestuurd worden naar:
BouwCenter HCI, t.a.v. de heer P. van Mourik, Postbus 27, 7255 ZG Hengelo (Gld).
E-mail: p.vanmourik@bouwcenterhci.nl

HCl. Helemaal mijn idee.

Wij Bieden:

U kunt schriftelijk reageren aan:
Machinefabriek Baltes B.V.
T.a.v. dhr. R. Baltes
Nijverheidsweg 9
7221 CK Steenderen
of: mfbaltes@daxis.nl

Keukens

www.binnenhuiscenterhci.nl

Badkamers

Tegels

Voor meer informatie kunt u telefonisch contact met ons opnemen.
Tel. (0575) 45 07 90, b.g.g. (0575) 45 02 00.

VEILINGHUIS "DE ATLAS B.V."
TE DEVENTER
HOTEL-RESTAURANT
Dorpsstraat 24, 7251 BB Vorden
Telefoon (0575) 55 13 12, info@bakker.nl

In de tent bij Bakker

Dorpsstraat 10 - Vorden - Tel. (0575) 55 22 43 - www.deherbergvorden.nl

vrijdag 27 april in het café

zaterdag 28 april
20.00 uur

Aanvang 21.30 uur
(zie redactioneel stuk)

BRIAN CHRISTOPHER
zondag 29 april warming up
V.a. 20.00 uur
Voorinschrijving vogelschieten
V.a. 21.00 uur

Richard Hekkert
met showband

“ ‘t DAK MOT ERAF”
Tent open vanaf 19.30 uur

Speciale Exotische bar
in de tent aanwezig.

LAAIE LICHTERS

maandag 30 april als vanouds

GROOT ORANJE SPEKTAKEL
(zie de speciale Oranjekrant) midden

in het hart van Vorden

Gratis entree voor alle dagen

Berendsen Drempt
verkoop en plaatsing

van doorsteek omheining
vierkante en ronde palen

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

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

Houdt ten overstaan van deurwaarder A.M.C. van den Bos, H.J. Jansen en
Kersten te Deventer een:

KAPITALE KUNST ANTIEK EN INBOEDEL VEILING
Afkomstig uit div. nalatenschappen en verdere inbreng.
Geveild worden 17e, 18e en 19e eeuwse meubelen w.o. w.o. dubbelgebogen
kabinet, porselein en vitrinekasten, Lodewijk VI klapbuffet, Empire en Seize
secretaires, eetkamertafels,eethoeken, commodes, 9 dlg salonset, div. bureau’s
enz., een fraai biedermeier wieg ca 1830.

SCHILDERIJEN en AQUARELLEN O.A.:
J. Tavenraat, C. Hubner, O.Eerelman, G.J. Delfgaauw, E.Moll, J.E. Morel,
P. Bodifee, W. Berkers, L.P. Smythe, D. Schulman, J. Fijt, J. v. Vuuren,
X. Munninghof, A. Herkelman enz.
Een aantal klokken o.a. een 18e eeuws Haags staand horloge, aantal Groninger
en Friese staart en stoelklokken.
Empirependule’s, comtoises, tafelpendules, klokstellen enz.
Een zwart laque piano Kawai en wit laque piano Rodesch, een zeer fraaie vleugel Broadwood & Sons anno 1895.
18e en 19e eeuws Chinees, Japans en europees porselein o.a. 5 dlg arita porseleinen kaststel.
Een coll. plateel, een coll. kristal en glas o.a. Leerdam.
Een grote 18e eeuws Makkum plaquette.
Gouden en zilveren sieraden en gebruiksvoorwerpen, w.o. een fraaie collectie
18e en 19e eeuws zilver o.a. 18e eeuwse kandelaars, tabaksdozen, tasbeugels,
serviezen, suikerstrooiers, odeurflacons en snuifdoosjes, dienbladen, kandelaars, broodmanden en soezenschalen, een zeer fraaie coll. exclusieve sieraden.
Een verzameling speelgoed o.a. poppenhuis, pakhuizen, wiegje, treinen en
modelboten.
Een
Een
Een
Een

aantal
aantal
aantal
aantal

antiek bronzen sculptures.
18e en 19e eeuwse boeken. Een collectie oosterse tapijten.
antieke fotoalbums en ansichtkaarten.
kristallen kronen, gietijzeren tuinvazen en zeer veel kleingoed.

KIJKDAGEN
vrijdag
zaterdag
zondag

20 april 10.00 - 21.00 uur
21 april 10.00 - 17.00 uur
22 april 10.00 - 17.00 uur

VEILINGDAGEN 23 T/M 27 april AANVANG 19.00 UUR.
ZATERDAG 28 april AANVANG 11.00 UUR.
DINSDAG
24 april schilderijen.
WOENSDAG 25 april goud, zilver en juwelen

VEILINGHUIS "DE ATLAS B.V."
Mr. H.F. de Boerlaan 21107
7411 AJ Deventer.
tel. 0570-627666
www.veilinghuisdeatlas.nl

73889_1

Een interessante functie in een ambitieuze en dynamische werkomgeving, waar groei en verdere professionalisering voorop staan. Voorts hechten wij waarde aan persoonlijke ontwikkeling en bieden hiertoe goede
mogelijkheden. Uiteraard geldt voor deze functie een prima arbeidsvoorwaardenpakket.

Internationale tractorpulling
wedstrijden in Toldiek

Trimloop Baak

Op zondag 29 april 2007 zullen tijdens het Oranjepower Festival internationale tractorpulling wedstrijden worden gehouden op het
terrein van Vleesboerderij Garritsen in Toldiek.

Op zondag 22 april organiseert Gymvereniging D.O.G. Baak wederom
haar halfjaarlijkse trimloop.
De volgende afstanden kunnen worden gelopen: 1,25 km, start om 11.00

uur; 2,5 km, start om 11.03 uur; 5 km,
start om 11.10 uur; 10 km, start om

11.20 uur.
De Start en Finish vinden plaats bij
zaal Concordia, Pastoriestraat 5 te
Baak, alwaar men zich vanaf 10.00 uur
tot 10.50 uur op kan geven.

Jubileum Kastelentocht op skates
en skeelers
AANTAL DEELNEMERS
De afgelopen jaren heeft de kastelentocht veel deelnemers getrokken. Het
aantal schommelde meestal tussen de
200 en 300. Ook dit jaar verwacht de
organisatie deelnemers uit het hele
land. Voor iedere deelnemer die de
tocht volbrengt, is er een aandenken.
Degenen, die de tocht dit jaar voor de
10e maal rijden krijgen een speciale
herinnering.
VOORZIENINGEN
Het evenement is ruim opgezet met
voldoende
parkeergelegenheid,
douches en kleedruimtes en een ontvangstruimte waar men zich kan inschrijven en een kopje koffie kan nuttigen. Na afloop is er de gelegenheid
om gezellig na te praten onder genot
van een drankje.

Op 2e Pinksterdag organiseert free-wheel uit Vorden al weer voor de 10e
keer een skeelertocht. Dit jaar is er weer een pelotonstocht over maximaal
90 kilometer en 2 vrije tochten van 20 en 30 kilometer. De allereerste pelotonstocht van 2002 word bij deze jubileum-editie opnieuw gereden. Het
is een tocht die het fraaie Achterhoekse landschap in al zijn facetten laat
zien. De routes van de vrije tochten zijn uitermate geschikt voor families
en vriendengroepen.
ORGANISATIE
Dit jaar is de organisatie weer in handen van free-wheel Sport en Recreatie.
Het evenement, dat dit keer op maandag 28 mei plaatsvindt, wordt gehouden onder auspiciën van de Skatebond Nederland, waardoor veiligheid

en voorzieningen zijn gewaarborgd.
Het dragen van een helm is dan ook
verplicht. In Nederland worden er
jaarlijks meer dan 80 van dit soort
tochten georganiseerd. De tocht in
Vorden is de meest bekende in Oost
Nederland.

AFSTANDEN
De afstanden van de vrije tocht - 20 en
30 kilometer - zijn zo gekozen dat iedereen met enige skate-ervaring in
staat is om dit tot een goed einde te
brengen. Voor de vrije tocht kan er tussen 10.00 en 11.30 uur worden gestart.
Beide afstanden zijn bewegwijzerd en
op drukke punten staan er verkeersregelaars Bij de pelotonstocht kan men
kiezen uit 3 afstanden: 45, 75 of 90 kilometer. De start van de pelotonstocht
is om precies 10.00 uur. De gemiddelde snelheid waarmee wordt gereden is
22 kilometer per uur. Het peloton
wordt voorafgegaan door 2 agenten op
de motor en 2 fietsers, die het tempo
en de route aangeven. Onderweg zijn
er verzorgingsposten, waar tevens een
korte pauze wordt gehouden en de
deelnemers worden voorzien van
sportdrank etc.
Inschrijving
Inschrijving kan op de dag zelf vanaf
9.00 uur in het pand van Free-wheel
aan de Netwerkweg in Vorden of via
internet . Hier is binnenkort ook meer
informatie te vinden over de kosten
(www.free-wheel.com)
Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met Nicole Hemme of Raymond Mars, tel. (0575) 55 42 28.

Een aantal buitenlandse deelnemers
zullen meedoen met hun grote monsters. Tractoren met duizenden pk’s
en trucks met even zo grote motoren,
zullen de sleepwagens met de illustere
namen ‘De stille genieter’ en de ‘Dinosaurus’ tot een full pull proberen te
trekken.
Deze sleepwagens worden aangevoerd
vanuit België en zijn goedgekeurd
door de Nederlandse Truck en Tractorpulling Organisatie (NTTO) om door
bijvoorbeeld Europees Kampioen ‘Baby Duck’ getrokken te worden. ‘Baby
Duck’ heeft vier straaljagermotoren
die met kerosine worden gestookt.
De zogenaamde B divisie waaronder
deze tractoren en trucks vallen, komen met ongeveer dertig stuks naar
het terrein van Vleesboerderij Garritsen aan de Wolfstraat in Toldijk.
Bij de standaard trekkers en loonwerkerklasse is er een opgave van 120
stuks die het publiek vanaf een grote
tribune, voor 10.000 mensen, kan bewonderen. Er worden ’s nachts drie
trekbanen aangelegd op het terrein
waar de vorige dag (zaterdag de 28ste)
de vrachtwagenrace heeft plaatsgevonden.

Ook 4x4 voertuigen zullen op deze
plek strijden om de eer, evenals de
bengers die er na de race uit zullen
zien als het karkas dat al wekenlang
het power festival aankondigt langs de
Zutphen Emmerikseweg van Baak
naar Toldijk.
De Koninklijke Landmacht is sponsor
van de NTTO en wordt in deze hoedanigheid wel eens ingezet met Leopardtanks voor de sleepwagens. Er worden
pogingen ondernomen om dit ook in
Toldijk te kunnen laten plaatsvinden.
Een week na het Oranjepower Festival
zal de rust aan de Wolfstraat teruggekeerd zijn en het graszaad in de weilanden gezaaid om te zorgen dat de
grasmat in prima staat is voor het volgende evenement, het Dutch Open
2007. Honderden Bordercollies eigenaren uit heel Europa zullen de schapen
weer de goede kant op kunnen laten
lopen. Dutch Open 2007 vindt plaats
op zaterdag 14 en zondag 15 juli op
het terrein bij Vleesboerderij Garritsen in Toldijk. Deze beide dagen word
ook een plattelandsfair gehouden en
er worden vanaf het terrein verschillende oldtimer tractoren toerritten gehouden, door de gemeente Bronckhorst. Informatie en opgave bij Gerrit
Garritsen, telefoon (0575) 441383.

Informatie over tractorpulling internet, www.NTTO.nl, daar is ook de link
naar de Belgische Kracht Tractoren
Vereniging (BKTV).

Frank Schotman 8e Benelux
MTB Cup
Afgelopen zondag werd in Oldenzaal op recreactiepark Het Hulsbeek de eerste manche van de Benelux MTB Cup verreden. Deze Cup
is een serie van 7 wedstrijden die
zowel in Nederland als in Belgie
verreden wordt. De gehele Nederlandse en Belgische top stond aan
het vertrek in Oldenzaal. Het parcours was door de verschillende
passages over het strand en af en
toe pittige klimmetjes zwaar. RTVer Frank Schotman werd bij de Elite zeer verdienstelijk 8e. Hij kwam
maar enkele minuten later over de
meet dan de winnaar Bart Brentjes. De volgende wedstrijd van deze
Benelux Cup wordt verreden op 13
mei in Ronse (Belgie).

Junior Rens te Stroet reed op 9 april
een criterium in het Brabantse Gerwen. Hij behaalde hier een zesde plek.
De winnaar was hier Maurice de Bekker uit Rosmalen.

De RTV Vierakker Wichmond organiseerd dit seizoen ook weer een tweetal
criteriums in de regio. Op zaterdag 12
mei wordt de Ronde van Wichmond
verreden en op zondag 24 juni de Ronde van Vorden. Bij deze twee wedstrijden zullen ook wederom Dikke Banden races verreden worden voor de
jeugd uit Vorden, Wichmond en omstreken. Verdere informatie over deze
Dikke Banden wedstrijden zullen in
de aankondigingen van de wedstrijden (enkele weken voor de wedstrijd)
in het Contact worden gegeven. Hou
deze in de gaten.

Voorjaarsconcert muziekvereniging
Jubal Wichmond/Vierakker
Op zaterdag 21 april aanstaande
nodigt muziekvereniging Jubal
Wichmond/Vierakker u uit voor
het jaarlijkse voorjaarsconcert.
Het harmonie-en leerlingenorkest
bieden u een gevarieerd programma met bekende en minder bekende, maar zeker niet minder aanspreekbare, nummers.
Zo kunt u onder andere luisteren naar
Total Toto (een medley van bekende

songs van de band Toto), El Paso Montancese (een opzwepend stuk met zeer
gevarieerde ritmes) en een prachtige
fluitsolo in Einsamer Hirte.

Het orkest en leerlingenorkest staan
onder leiding van Henk Vruggink. Het
concert begint om 20.00 uur en vindt
plaats in het Ludgerusgebouw te Vierakker. In de pauze vindt een verloting
plaats ten bate van de verenigingskas.
De toegang is gratis.
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goed werk.
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Allround machine voor licht tot middelzwaar werk.
12 Volt. Met 2 x 1,3 Ah Ni-Cd accu´s. 10 mm boorkop,
cap. houtschroef 5,1x63 mm (max.), cap. boren in hout
25 mm (max.). In koffer.
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169,Genoemde prijzen zijn inclusief BTW.
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Expert Arendsen in Hengelo viert feest!
Spectaculaire heropening!
Wij zijn verhuisd naar het naastgelegen
nieuwbouwpand. Hierdoor is onze winkel een
stuk groter geworden en kunnen we u nog
beter van dienst zijn. We hebben een ruime

OOK LEVERBAAR
MET EUROPESE
DETAILKAARTEN
VAN 299,VOOR 249,-

LCD- en Plasma TV-wand ingebouwd zodat we
u de nieuwste modellen kunnen laten zien.
En we zijn erkend verkoper van Loewe
apparatuur. Bovendien beschikken we nu ook
over een uitgebreid assortiment inbouw-

NAVMAN portable navigatiesysteem
Voorzien van groot 8,9 cm touchscreen en de modernste GPStechnologie. Met unieke parkeerfunctie en gesproken instructies.
Voorzien van deur-tot-deur-navigatie
in België, Luxemburg en Nederland.
Met extra SD-kaartsleuf voor meer
wegenkaarten. Type: F-20 Benelux.

Van 249,-

179,-

apparatuur. Op donderdag 19 april
vanaf 18.00 uur wordt de winkel feestelijk
heropend. Dit vieren we met spectaculaire
aanbiedingen en we verloten 3 DVD spelers
van Sony. Kom dus ook naar de winkel en
vier het feest met ons mee!
COMPAQ
notebook

NIEUW!

Nieuwste model!
Voorzien van o.a.
• AMD Turion MK36 processor
• 1024 MB intern geheugen
• 80 GB vaste schijf
• 15,4” WXGA Brightview beeldscherm
• nVidia GeForce Go 6150 videokaart
• Incl. Windows Vista Home Basic
Type: V6221NL. Van 849,-

699,-

JVC 30 GB hard disk camcorder
Met 30 GB hard disk en krachtige 34 x optische zoom.
Voorzien van 6,9 cm breedbeeld LCD-scherm
en Stick Control voor een gemakkelijke
bediening. USB 2.0 aansluiting om snel
data over te zetten. Met SD Cardslot.
Type: GZMG130.

PHILIPS koffiezetter Senseo
Het unieke zetsysteem garandeert de beste
smaak en aroma. Zet binnen een minuut
1 of 2 kopjes verse kofﬁe met een
romige laag schuim. Met de
coffeepads kiest u uw eigen smaak.
Type: HD7810/70 blauw. Van 69,95

39,95

BEZOEK ONZE DOORLOPENDE
DEMONSTRATIES!

ZEER COMPACT
MODEL!

VRIJDAG 20 APRIL:
Loewe TV's, Zibro airconditioning
en Dyson stofzuigers

INCLUSIEF 40 MAANDEN GARANTIE!

ZATERDAG 21 APRIL:
Bose Home Cinema en Laurastar strijksystemen

TECTRO mobiele airco
Koelen, ontvochtigen en luchtcirculeren in één.
Geschikt voor ruimtes tot 65 m³. Voorzien
van digitaal display en geïntegreerde
afstandsbediening. Met Cooldown systeem,
dus geen lekbak nodig bij het koelen.
Type: TP020. Van 269,-

244,2 MAANDEN
OP PROEF

FLAT-TV

5 JAAR MOTOR
GARANTIE

SAMSUNG 101 cm LCD-TV

NU MET GRATIS
DIGITALE KABELONTVANGER OF
DVD-SPELER MET
HDMI-AANSLUITING

Schitterende LCD-TV met royaal 101 cm beeldscherm. Met zeer hoge
helderheids- en contrastwaarden voor een sublieme
beeldweergave. De Movie Plus technologie
zorgt ervoor dat bewegende beelden nog
vloeiender zijn. Voorzien van PC-ingang
en teletekst. Incl. draaibare tafelstandaard. Type: LE40R84. Van 1699,-

1499,-

AEG elektronische condensdroger

PHILIPS 2000 Watt Performer stofzuiger

Geen afvoer nodig. 13 Volelektronisch gestuurde programma’s
en extra tijdprogramma. Voorzien van
multi-display, starttijdkeuze en programmaverloopindicatie. Met driedelige pluizenfilter. 2 Jaar garantie. Type: Lavatherm
Marathon. Van 599,-

Krachtige 2000 Watt stofzuiger met de hoogste effectieve zuigkracht ooit. Met HEPA-filter en Tri-Active 3-in-1
borstel voor 3 schoonmaakacties in 1
beweging! Voorzien van elektronische
zuigkrachtregeling, telescoop zuigbuis
en accessoires. Type: FC9150. Van 189,-

499,-

149,-

Prijzen excl. verwijderingsbijdrage. Druk- en zetfouten voorbehouden. Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad srekt.

579,-

EXPERT ARENDSEN, Kerkstraat 2, Hengelo, Tel: 0575 - 464261
E X P E R T ,

D A A R

W O R D

J E

W I J Z E R

V A N

APRIL VAN 18.00 TOT 21.00 UUR

Weekendvoordeel

weekendpakkers
Geldig van donderdag 19 t/m zaterdag 21 april 2007

Een PLUS voor mensen die van

een feestelijke opening met
feestelijke aanbiedingen houden.
Shoarmavlees
Kilo ELDERS 7.29

300 gram

10 stuks

4.49

0.89

kilo
TIP:

3.

99

PLUS
Shoarmabroodjes
Pak 8 stuks
NORMAAL 0.85 Nú 0.69

PLUS
Zalmmoot

PLUS
Scharreleieren

Naturel of Gemarineerd
Uit de koeling
300 gram
ELDERS 5.84

Groot
Doos 10 stuks
NORMAAL 1.49
750 gram

5.79

7.99

1.29

Page
Toiletpapier

Varkensschnitzels

Warsteiner
Pils

Pak, normaal 24 rollen of
dubbellang 12 rollen
OP = OP
ELDERS 7.99

5.99

Krat 24 flessen à 30 cl.
*Wij verkopen geen alcohol
ELDERS 10.99
aan personen onder de 16 jaar.

Naturel, gepaneerd
Wiener of zigeuner
750 gram
ELDERS 7.49-8.61

Grote Hollandse
bloemkool
Per stuk

150 gram

150 gram

8 pakken

kilo

1.39

1.49

5.00

4.99

PLUS
Filet Americain

Slagersachterham

Diverse smaken
Bakje 150 gram
NORMAAL 1.79-1.99

Vers voor u gesneden
150 gram
ELDERS 2.63

Surango
Multivitamine

PLUS
Belegen kaas

Tray 8 pakken à 11/2 liter
ELDERS 6.00

Kilostuk
NORMAAL 6.49

PLUS Eland
opent op donderdag 19 april
16/07 Aanbiedingen zijn niet bestemd voor wederverkopers en/of grootverbruikers. Prijswijzigingen en/of zetfouten voorbehouden.

PLUS Eland - Hengelo Gld

www.plussupermarkt.nl

Raadhuisstraat 53 T: 0575-463777 F: 0575-461766
Openingstijden:

maandag - woensdag
donderdag - vrijdag
zaterdag

8.00 - 20.00
8.00 - 21.00
8.00 - 20.00

Wat een verschil.

