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'Begripvol thuisfront van essentieel belang voor goed functioneren

Martin Gabriël nam met loeiende
sirenes afscheid van de politie!
in Zutphen van zijn collega’s een
brunch aangeboden. Martin die gebruik gaat maken van de TOR (Tijdelijke Ouderen Regeling) heeft bijna 40
jaar bij de politie gewerkt. ‘De levenservaring die ik in al die jaren heb opgedaan, had ik voor geen goud willen
missen’, zo zegt hij. En dan te bedenken dat hij eigenlijk in zijn jonge jaren
het voornemen had om bakker te worden. Niet zo’n gekke gedachte want
zijn vader runde immers in Zutphen
de banket bakkerszaak ‘De Volharding’.
Toch nam zijn leven een andere wending. Martin: ’Mijn broer Tonnie wilde
bij de politie, hij werd echter afgekeurd. Hij was niet lang genoeg! Toen
heb ik mij als 17-jarige knul bij de politie aangemeld. Net voor mijn 18e verjaardag werd ik goedgekeurd. Ik wilde
beslist bij de Rijkspolitie. In tegenstelling tot de gemeente politie mag je als
Rijkspolitieagent niet alleen een
‘zaak’ opnemen maar mag je het onderzoek ook zelf afhandelen’, zo zegt
hij. Op 2 oktober 1967 stapte Martin
Gabriël om precies 10.40 uur als aspirant uit het klaslokaal C de opleidingsschool van het Korps Rijkspolitie te
Arnhem binnen. Na de school kwam
hij in 1969 voor één jaar in Nunspeet
terecht. Vervolgens in 1970 tot 1972 in
Wezep om vanaf 1972 t/m 1978 in Oldebroek te dienen. Als nevenfunctie
aanvaardde hij parttime de functie
van vuurwapendocent en het ME lidmaatschap.
'Leuk afscheid'.
‘Het inleveren van mijn pasje en het inleveren van mijn dienstpistool
(door hem omschreven als ‘ik en mijn Walthertje’), heeft vrijdag toch wel
indruk op mij gemaakt’, zo zegt Martin Gabriël de dag na zijn afscheid bij
de politie. Zijn laatste werkdag bij de districts recherche Ysselstreek te
Zutphen, ging in zijn woonplaats Vorden niet onopgemerkt voorbij. Het
ging gepaard met loeiende sirenes en onder politiebegeleiding. Rond de
klok van acht uur s’morgens werd Martin Gabriël thuis door een zevental
collega’ s opgehaald. Of hij maar even op de fiets wilde klimmen, zo luidde het bevel! Voorafgegaan door een solomotorrijder, daarna Martin op
de fiets met op zijn rug de tekst ‘ Martin’s laatste werkdag… pensioen’ en
met in zijn kielzog twee politieauto’s, reed hij een rondje door het dorp.
Martin terugkijkend: ‘Overal kwamen
mensen naar buiten om te kijken wat
er aan de hand was en wat mij opviel
dat ik bijna al die mensen kende. Ik
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woon hier tenslotte ook al 29 jaar en
bovendien heb ik er 21 jaar met heel
veel plezier bij de politie gewerkt’, zo
zegt hij. Na de fietstocht kreeg Martin
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Boerenkapel

Op 1 juni 1978 kwam Martien Gabriël
naar Vorden waar hij tot 1993 de functie van Rayoncommandant vervulde.
Martin: ‘Het sollicitatiegesprek met
burgemeester Vunderink duurde destijds hooguit vijf minuten. Hij wist
blijkbaar gelijk wat voor vlees hij met
mij in de kuip had’, zo zegt Martin Lachend. ‘Het klikte meteen tussen ons.
Dat bleek ook wel, want burgemeester
Vunderink sprak mij altijd met mijn
voornaam aan. Ik moest elke week
naar hem toe om de rapporten door te
nemen. De collega’ s hebben mij toen
een keer een flinke poets gebakken.
De burgemeester pakte de rapporten
en begon opeens te lachen. Wat bleek

otmobiel
t rolstoel of sco
wandelaars me
Bestemd voor
van 7 en 13 km.

king

en -tijden
Startplaatsen uur Sporthal Wichmond
Do 10 mei 18.30 uur Dorpshuis Velswijk
Vr 11 mei 18.30 uur Sporthal Vorden
Za 12 mei 14.00

• Prachtige routes en aanwezig.
• Alle voorziening illes.
• Muziek en meda6 per drie dagen.
€
• € 3 per dag,

34 06 07
Kuiperij (0314)
45 18 30 of Jan
Jan Visser (0575)
start. Informatie:
lanet.nl of bij de
loem of via j.vms@p
plaatselijke Zonneb
Aanmelden bij

en VVV.

www.rolloverb

ronc khor st.nl

Geachte lezers en
adverteerders,
Wij maken u erop attent dat kopij
en advertenties voor de uitgave
van

dinsdag 1 mei (week 18)

i.v.m. koninginnedag

donderdag 26 april vóór
12 uur in ons bezit dienen te zijn.
Graag rekenen wij op uw medewerking.

De redaktie Weekblad Contact

de collega’s hadden tussen de rapporten sexblaadjes gevoegd. Vunderink
vatte het zeer sportief op’, zo zegt Martin.
In zijn Vordense jaren stond Martin
Gabriël immer bekend als een zeer
menselijk politieman. Een man die bij
soms tragische situaties ook zelf wel
eens een traantje weg pinkte. Hij werd
in het bijzonder gewaardeerd voor de
wijze waarop hij na ongelukken e.d.
aan ‘nazorg’ deed. Een aantal gebeurtenissen uit zijn loopbaan blijven voor
immer op zijn netvlies gegrift. Martin:
‘Een wel zeer tragisch geval, twee echtparen kwamen naar Vorden om hier
een paar dagen vakantie door te brengen. Direct na aankomst, gelijk op de
fiets om een tochtje te maken. Even later werd één van de vrouwen door een
mestwagen overreden, op slag dood.
Ik heb de andere drie medefietsers,
kort daarna meteen in het hotel opgezocht. Heel emotioneel de koffers waren nog niet eens uitgepakt.
Een verkeersongeval van een 7-jarig
jongetje in Wezep. Het jongetje stierf
in mijn armen. Een treinongeval in
Nunspeet waarbij vier militairen de
dood vonden en een voor mij zeer aanen ingrijpende zelfdoding van een collega in de directe omgeving. Gelukkig
kon ik thuis altijd mijn verhaal tegen
mijn echtgenote Teuna kwijt. Een begripvol thuisfront is essentieel voor
het functioneren van een politieman’,
zo zegt Martin. Wat hem ook nog helder voor de geest staat: een reebok die
in Vorden op de bevroren Veengoot
was terecht gekomen. ‘Een ladder gepakt om het dier van het ijs te halen.
Wat deed de reebok, hij probeerde onder het ijs te komen, wat gelukte. Ik
heb toen snel mijn kleren uitgetrokken en ben ik in mijn onderbroek het
water ingesprongen. Het lukte mij de
reebok bij zijn gewei te pakken en
hem aan de kant te krijgen. Vervolgens heb ik ‘mond- op- bekbeademing’
toegepast en met succes. Ik heb toen

heel veel positieve reacties ontvangen,
onder meer van de Dierenbescherming’.

Na een reorganisatie bij de politie in
1993, waar Martin overigens met gemengde gevoelens op terug kijkt, bleef
hij tot 1999 in Vorden werkzaam. Vanaf dat jaar heeft hij zich met veel enthousiasme het vak van rechercheur
eigen gemaakt. Martin: ‘Een boeiende
maar zware periode. Je hebt vrijwel altijd te maken met de onderkant van
de maatschappij, geweld, criminaliteit, drugs noem maar op. Ook de periode toen ik werd ingezet bij de RIT
(Rampen Identificatie Team) tijdens
de vuurwerkramp in Enschede. Tien
dagen zoeken naar slachtoffers, het
ging mij niet in de koude kleren zitten. Ook mijn laatste klus bij de recherche, ontvoering, ernstige mishandeling van een Turkse man, was geen
pretje. Door mijn afscheid bij de politie heb ik de klus niet af kunnen maken. Gelukkig zullen mijn collega’s,
waar ik altijd prima mee heb kunnen
samenwerken, de zaak binnenkort afronden.

Wat ik wel jammer vind, het onderzoek van het ‘gevonden been’ heb ik
nooit op kunnen lossen. Het been
werd in 2003 in de Yssel gevonden. De
rest van het lichaam hebben wij helaas nooit kunnen achterhalen. Wie
weet gebeurt dat ooit. De recherche
beschikt gelukkig wel over DNA materiaal’, zo zegt Martin. De toekomst is
duidelijk: veel fietsen en wandelen en
kamperen met echtgenote Teuna. En
niet te vergeten een ‘plezierige tijd’ beleven aan de zes maanden oude Kjelt,
zoon van dochter Sabine en schoonzoon Alfred. Ook dochter Natalie
vindt het maar wat leuk dat haar zus
een zoontje heeft gekregen. Martin
Gabriël heeft ook plannen om in de
toekomst nog eens een boek te schrijven over zijn bijna 40-jarige loopbaan
bij de politie!

Lente in de bol

Weekenddiensten en belangrijke telefoonnummers
Hervormde kerk Vorden
Zondag 29 april 10.00 uur ds. J. Kool, tweelingdienst, 19.00
uur Gez. Zangdienst Vorden zingt in de Herv. Kerk, ds. H.
Holtgreve, Zutphen.
Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 29 april 10.00 uur ds. R.H. Boiten, Dieren, 19.00
uur Gez. Zangdienst Vorden zingt in de herv. Kerk, ds. H.
Holtgreve, Zutphen.
Hervormde kerk Wichmond
Zondag 29 april 10.00 uur ds. M. Benard-Boertjes.
R.K. Kerk Vorden
Zondag 29 april 10.00uur Woord- en communieviering, herenkoor.

Woonwinkel Vorden open van ma. t/m vrij.
van 8.30-17.00 uur. vorden@prowonen.nl
Woonwinkel Borculo/Ruurlo open van ma. t/m vrij.
van 8.30-12.30 en 13.30-17.30 uur.
Woonwinkel Zelhem/Hengelo (Gld.)/Lichtenvoorde
Tel. (0314) 62 61 40. Open van ma. t/m vrij. van 8.00-16.30 uur.
zelhem@prowonen.nl / www.prowonen.nl
VVV-kantoor
Kerkstraat 1, tel. 55 32 22. Openingstijden: Maandag t/m
vrijdag van 10.00 tot 16.00 uur. Zaterdag van 10.00 tot 14.00 uur.
Algemeen Maatschappelijk werk Vorden
Spreekuur 9.00-10.00 uur op dinsdag / donderdag / vrijdag.
Het Wiemelink 40, 7251 CZ Vorden, tel. (0314) 35 72 46.
Sensire (0900) 622 87 24.

R.K. Kerk Vierakker
Zaterdag 28 april 17.00 uur Eucharistieviering herenkoor.
Zondag 29 april10.00 uur woord- en communieviering, dameskoor.

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

Tandarts
28/29 april J.H.H. de Lange, Lochem tel 0573 25 43 57.
Tussen 17.00 uur ’s middags en 08.00 uur de volgende ochtend, in de weekenden en op feestdagen: tel. (0900) 200
9000.

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

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

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

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

VLAAI V/D WEEK
 Kom eens tekenen of
schilderen op dinsdag- of
vrijdagochtend. www.tekenpraktijkhetkleineveld.nl of tel.
(0575) 54 29 37. Rian Drok.
 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.
 Gezocht echt alles uit
de oorlog ’40-’45 uniform,
medaille, helm, bajonet, foto’s,
etc. Bel vrijblijvend (0575)
46 39 42.
 Kent u de cm-vreters
van herbalife al? In een
mum van tijd kledingmaten
minder. Nieske Pohlmann
(06) 54 32 66 69 / (0314) 64
13 09.
 Welke wizzkid kan tegen een vergoeding - een
bescheiden webpage voor
mij maken en plaatsen.
bandokmaai@yahoo.de
 Claire Lynch vr. 4 mei Erve Kots, Lievelde 21.00
uur. € 15,-. Telefoon 0544373701 / 0575-518990 /
0543-466294.
 Workshops buiten schilderen en tekenen rondom
boerderij in natuurgebied.
Zeer inspirerende omgeving.
Meer informatie en folder
aanvragen: Bertje van Delden,
telefoon (0575) 51 69 63 of
Bertje33@hotmail.com

Appelkruimelvlaai
6-8 pers €

6,25

DINSDAG = BROODDAG

3 bruin tijger €

4,25

KONINGINNEDAGAANBIEDING
Geldig op maandag 30 april

Oranjetompoucen
5 halen

4 betalen

Wij zijn Koninginnedag geopend
van 9.00 tot 10.30 uur (alleen gebak)
P.S. Wij stellen een bestelling bijzonder op prijs!
 Te koop: Sparta Finesse
Souplesse Elektrische fiets
met extra lage instap. 1 jaar
oud, tel. (0573) 25 21 93.
 Te koop: 5p Vouwwagen
Jamet Canyon + vele extra’s. Bj. ‘93. Vr.pr. € 850,00.
Tel. (0575) 55 35 71.
 Jonge dierenarts zoekt per
direct (tijdelijke) woonruimte
te huur. Tel. (0575) 58 78 80.
 Te koop: tomaten-, komkommer-, paprika- en courgetteplanten. Spits-, brocollien bloemkoolplanten. Peterselie-, selderie-, sla-, andijvie- en rode bietplanten. Diverse soorten groenten en
fruit. Aardappelen. André
Snellink, Bekmansdijk 4, Vorden. Tel. (0575) 55 68 76.

HERBALIFE:

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

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

Toneelvereniging
K R AT O



 Nette hulp gezocht, in
Vorden. Voor een morgen in
de week. Graag een telefoontje. Hans Bos 551936.

wil alle bezoekers,
leden en vrijwilligers

hartelijk bedanken
voor de twee
fantastische
toneel avonden.

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

Dagmenu’s

 Te koop gevraagd: inboedels en zolderopruimingen.
Tel. (0575) 55 11 11 of (0543)
51 98 46.

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

 Voor het aanmelden van
verkoopbare en veilingwaardige goederen bel:
(0575) 55 14 86 / 55 21 04 of
55 17 87.

Woensdag 25 april
Runderbouillon met flensjes/Varkenshaassaté met
pindasaus, bami en rauwkostsalade.

 Puppycursus in zeer
kleine groepjes; speelse,
diervriendelijke lesmethode
(0314) 62 51 83 / (06) 25 10
33 12. www.karinwentink.nl

Vrijdag 27 april
Tomatensoep/Urkervispot in een roomsaus met aardappelen en groente.

 Te koop i.v.m. lease: Opel
Astra 16 Cosmo 2,5 jaar
oud, 5-drs. zilvergrijs, 94.000
km, airco., lichtm. velgen,
cruise-ctrl., el. ramen. Nieuwprijs € 24.300,-. Vaste prijs €
12.500,-. Tel. (0575) 46 35 82.

Aloë Vera

producten

Zondag 29 april bij de gebr. Stein

Leo en Wim gefeliciteerd!

25 april t/m 1 mei 2007

(Bestellen mag maar hoeft niet.)
Dagmenu’s kunt u krijgen van 16.00 uur tot 22.00 uur, eerder in overleg.

Donderdag 26 april
Toscaanse steak met ham en kaas gegarneerd, aardappelen en groente/Vlaflip.

Zaterdag 28 april
Kipsaté met pindasaus, frieten en rauwkostsalade
/ Parfait met slagroom (alleen ophalen)
Maandag 30 april 2007
Oranjebuffet € 11.50 (van 17.00 uur tot 21.00 uur)
Dinsdag 1 mei 2007
Wiener schnitzel met gebakken aardappelen,
seizoensgroente/ ijs met slagroom
U kunt dit iedere dag doorbellen vanaf 11.00 uur, tel. (0575) 55 15 19
Ook à la carte geopend, cadeaubonnen, dinercheques, catering,
lunchkaart, ijssalon, koffie, huisgemaakt gebak...
Wij wensen u een smakelijk eten en mocht u vragen
en/of opmerkingen hebben dan kunt u ons
bereiken op (0575) 55 15 19 of u komt
even binnen op Kerkstraat nr. 3 te Vorden.

Smakelijk eten!! Bistro De Rotonde team
Wendie en Thomas

“Rare, medium of well done,
altijd goed!”

UITVAARTVERZORGING

Trots en gelukkig zijn wij met de geboorte van
onze dochter

HOLTERMAN

Lyan

Lochem

05-04-2007
3370 gram en 52 cm

Dat een uitvaart persoonlijk moet zijn, is bekend.

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

Arnold & Linsey
Mennink-Olthof
Galgengoorweg 19a
7251 KD Vorden
(0575) 55 50 35

ALLEEN BIJ RUESINK

Een stukje hemel
lief en klein
een wonder
waarvoor wij dankbaar zijn

Malser kan haast niet. Dat bewijzen we met onze biefstuk. Biefstuk
van uitzonderlijke kwaliteit, en belangrijk, gesneden op de juiste dikte.
Wij leggen u graag de vuistregel uit waarmee u heel eenvoudig kunt
beoordelen of de biefstuk de gewenste gaarheid heeft.
Ga naar www.keurslager.nl voor bijpassende recepten.

Vleeswarenkoopje

ONZE INKOOP IS ÚW VOORDEEL!

Beenham
150 gram + GRATIS 100 g selleriesalade
Special

Citroën Grand C4 Picasso 1.8 16V Prestige

Tasty toffee

incl. metallic lak, airconditioning, dakrails
en aﬂeveringskosten € 29.210

Een kostbaar geschenk kwam in ons leven:
een dochter en zusje

€

4 stuks

€

Kippenbouten

Meeneemprijs
€ 27.990

OP=OP!

100 gram

Kookidee

Ruesink inkoopkorting € 1.220

Jessica Anastasia

€

2.79
1.95
2.98

Keurslagerkoopje

Biefstukken (kogelbiefst. 6. )
95
95

Wilbert, Mirjam en Jonathan
Berendsen - van der Meulen

GOOR
Laarstraat 33, tel: 0547-274018

DOETINCHEM
Grutbroek 6, tel: 0314-323500

RUURLO
De Venterkamp 11, tel: 0573-452004

ZUTPHEN
De Stoven 16a, tel: 0575-570075

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

www.ruesink.nl

Het Wiemelink 15
7251 CW Vorden
0575 - 55 54 54

Koninginnedag
Handel

De mensen
van Monuta maken
het verschil.

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

Jurre
19 april 2007
Brian, Erika en Wiebe Scharrenberg
Nettelhorsterweg 2
7241 PK Lochem
Tel. (0573) 471209

ETJ-Witgoedservice

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

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

WPR
U IT

DE U

K E N Z O N D E R S P U IT

EN

GRAFSTEENSPECIALIST

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



Willem Piepers
Breegraven 66
7231 JG Warnsveld

06 - 45186925

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

Zondag 29 april
Grote Belgische veiling
in Warnsveld.
Aan de Breegraven
bij super de boer.
Meer dan 1000 kavels.
Van nieuw tot antiek.
Aanvang 10.00 uur
tot 16.00 uur.
Gratis entree.
Er zijn nog enkele
kramen vrij.
Inl 06-50976358
Of fliwi@chello.nl

Aanbiedingen geldig van 23 t/m 28 april 2007

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

maandag 16 april 2007
lengte: 57 cm, gewicht: 4300 gram

3 stuks €

5.

VAST IN PRIJS VERLAAGD !!

Gehakt

Half om half

500 gram

€

3.25

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

Marinus J. Hesselink b.v.
grafmonumenten
sinds 1908

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

Gerritsenweg 6 Zutphen
Tel: 0575-546788
www.hesselink.nl
Industrieterrein ”De Mars”
t.o. Woonboulevard Eijerkamp

Jubilarissen in de watten gelegd !

Sfeervol voorjaarsconcert
muziekvereniging Jubal

Sk eelerkr ant
Op 22 mei a.s. versc hijnt de Skeelerkrant in de gehele
oplage van Weekblad Contact, Elna en Groenlose Gids.
Deze krant staat in het teken van het K ampioensc hap
Skeeler en te Vorden.
A dver tenties en beric hten inle ver en vóór woensdag
2 mei a.s.
De Redactie van Weekblad Contact

ken je als een goede muzikant, ik ken
je ook als iemand die altijd voor iedereen klaar staat. Toen jouw vrouw ziek
werd heb je haar heel lang verzorgd
en dat typeert jou’, zo sprak Loes Besselink, waarna zij Arend Voskamp de
bondsspeld op de revers speldde.
Jan Schieven, voorzitter van Jubal overhandigde de bondsspeld aan Peter
Rouwen met de woorden: ‘Jij bent een
perfect verenigingsmens, behalve dat
je zelf muziek maakt, zet jij je ook altijd in om diverse acties voor de vereniging te organiseren’. Tot Arend Voskamp zei hij: ‘Als ik jouw muzikale levensloop moet schetsen staan wij hier
morgenvroeg nog’ ! De jubilarissen
kregen nog meer geschenken: een certificaat, bloemen en vanuit de gehele
vereniging felicitaties. De dames van
het orkest (met een prachtige turquoise sjaal en de heren met dito stropdas)
zagen er deze avond feestelijk uit.
Jubal speelt.

Tijdens het voorjaarsconcert van de muziekvereniging Jubal, zaterdagavond in de zaal van het Ludgerusgebouw in Vierakker, geen ladyspeaker.
Het was dirigent Henk Vruggink zelf die het publiek van informatie voorzag over de te spelen nummers. Na de pauze plotsklaps een wel heel enthousiaste dirigent toen hij opmerkte: ‘Tijdens de repetities ging een deel
van dit nummer een paar maal niet goed. En nu vanavond wel, prachtig
toch’, zo sprak hij. Het publiek klapte, maar de muzikanten nog harder!
Overigens een gezellig sfeertje tijdens het voorjaarsconcert van Jubal. Niet
zo verwonderlijk want het publiek kende de muzikanten en andersom
was dat ook het geval.

De muzikanten Arend Voskamp (70
jaar muzikant) en Peter Rouwen (50
jaar muzikant bij Jubal) werden deze
avond gehuldigd en mochten zich natuurlijk verheugen op extra familie
bezoek. De huldiging vond in het eerste deel van het programma
plaats.Loes Besselink die namens de
KNFM sprak, schetste met name de vele kwaliteiten van Arend Voskamp. ‘Ik

En ook het concert begon feestelijk,
met name in het tweede nummer El
Paso Montanesa, een uit vier delen bestaand stuk dat begon met een pasodoble en dat eindigde met een muzikale zigeunerdans. Een nummer vol
Spaans temperament! Na de pauze
ging Jubal in Fandango Fantasy nogmaals op de Spaanse toer, een bruisend stuk. Het publiek genoot volop.
Jubal bleek deze avond letterlijk en figuurlijk meer in haar ‘mars’ te hebben, hetgeen bleek tijdens het stevige

nummer de mars Arsenal. En wat te
denken van de mars Graf Waldersee,
een mars die niet in het programma
was aangekondigd, maar die het orkest als cadeau voor de beide jubilarissen speelde. Een geste die door Arend
Voskamp en Peter Houwen zeer op
prijs werd gesteld. Het ‘Lang zullen ze
leven’ werd uiteraard door de gehele
zaal meegezongen.

Anja Schieven schitterde als soliste op
de dwarsfluit in het nummer Einsamer Hirte, een thema van James Last
uit ‘De verlaten mijn’. Voorafgaande
aan het spelen van chansons van Cent
Mille wekte dirigent Vruggink de zaal
op om mee te zingen. In ‘Nijmegen Variaties’, in een arrangement van Willy
Hautvast, werden een tiental aan elkaar geregen stukjes, de stad Nijmegen muzikaal uitgebeeld. Tot slot
speelde het harmonieorkest een aantal songs van de groep Toto. Dit in een
arrangement van Klaas van der Woude.

Het leerlingenorkest van Jubal speelde
direct na de pauze, eveneens onder de
leiding van Henk Vruggink, een aantal populaire liedjes. De jeugd werd
daarbij ondersteund door enkele leden van het harmonieorkest. Na afloop, behalve het applaus voor Jubal,
bloemen voor dirigent Henk Vruggink, voor Ria Tijssen (zij regelde de
verloting) en de uitbaters van het Ludgerusgebouw Mattie en Sjaan Bakker.

Huldiging tijdens uitvoering 'Jubal'

Arend Voskamp 70 jaar muzikant en Peter Rouwen 50 jaar!

Zaterdagavond niet alleen een uitvoering van de muziekvereniging Jubal
in het Ludgerus gebouw in Vierakker, maar tevens de ‘loftrompet’ voor
twee bijzondere muzikanten. De 80-jarige Arend Voskamp die al 70 jaar
als muzikant actief is en de 58-jarige Peter Rouwen die al een halve eeuw
bij de muziekvereniging uit Vierakker/ Wichmond speelt. Arend Voskamp speelt er bijna 40 jaren, maar heeft zich daarvoor ook ruim dertig
jaren bij andere muziekverenigingen verdienstelijk gemaakt. Arend: ‘Ik
ben eigenlijk al op 9-jarige leeftijd met de muziek in aanraking gekomen.
Mijn vader Cornelius, was al vanaf de oprichting (1913) lid van de muziekvereniging Concordia uit Eefde en hij vond dat ik er ook naar toe moest.

Ik wilde eigenlijk helemaal niet, maar
je weet hoe dat vroeger ging ‘als jongen gewoon doen wat je ouders zeggen’. Ik kreeg een bes-klarinet, in die
tijd de meest gangbare klarinet. We
hebben ook in de oorlogsjaren nog tot
1944 doorgespeeld. Dat gebeurde in
Eefde bij café ‘De Laatste Stuiver’. Na
afloop van de repetitieavond dronken
we nog wel eens borreltje. Stelde eigenlijk niets voor, allemaal surrogaat’,
zo zegt Arend lachend. Direct na de
oorlog vertrok het gezin Voskamp
naar Heelsum, waar Arend meteen lid
werd van de plaatselijke harmonie.
Arend: ‘Dat was in 1946, door de oorlog waren alle muziekinstrumenten
verloren gegaan. Dankzij acties vanuit
de bevolking en door enkele subsidies
kregen de muzikanten al weer snel
een muziekinstrument’, zo weet
Arend Voskamp zich nog heel goed te
herinneren.

Zelf mocht hij op een zgn. es- klarinet
spelen. Arend: ‘Dat was een hele eer,
want de es-klarinet vraagt meer van
de muzikant dan het spelen op een
‘gewone’ bes-klarinet. Later heb ik bij
Jubal ook nog een poos op de es-klarinet gespeeld’. In 1952 kwamen de ‘Voskamp’s weer deze kant op en werd
Arend Voskamp eerst weer lid van
Concordia in Eefde. Op gegeven moment kwam Jubal in beeld. Arend:
‘Dat gebeurde door lang aandringen

van mijn zoon, die was toen dirigent
bij deze vereniging. Ik heb er trouwens
nooit spijt van gehad, ik heb altijd met
heel veel plezier bij Jubal (en nog
steeds) gespeeld.
Tussen de bedrijven door heb ik ook
nog zes jaar bij ZOV (Zutphense Orkest
Vereniging) muziek gemaakt. Aan het
eind van dit seizoen (omstreeks
juni/juli) stop ik er mee. Gezien mijn
leeftijd vind ik het dan welletjes, bovendien krijg ik de laatste tijd niet voldoende ‘lucht’ meer. Ik zal mij in de
toekomst beslist niet vervelen. Ik heb
thuis vogels, die de nodige aandacht
vragen en daarnaast krijg ik meer tijd
om te luisteren naar brass- en klassieke muziek. Ook dat vind ik heel leuk’,
aldus de 80-jarige Arend Voskamp.
Peter Rouwen
De thans 58-jarige Peter Rouwen werd
al op 8-jarige leeftijd lid van Jubal. Hij
begon zijn muzikale loopbaan op de
bugel, later gevolgd door de trompet.
Peter: ‘Ik heb er jarenlang op gespeeld,
maar eigenlijk wilde ik in de loop der
jaren wel eens een ander instrument
bespelen. Het bleef echter lang de
trompet omdat ze bij Jubal geen opvolger voor mij konden vinden. Een jaar
of acht geleden deed zich de mogelijkheid wel voor om van instrument te
wisselen. Ik koos toen heel bewust
voor de hobo. Gezien de muzikale ont-

Peter Rouwen (links) en Arend Voskamp.
wikkeling die ik zelf doormaakte,
vond ik het een hele uitdaging om op
dit klassieke instrument te spelen’, zo
zegt Peter Rouwen.
Niet alleen op muzikaal gebied, ook in
zijn dagelijks leven ontwikkelde Peter
Rouwen zich. Door diverse studies te
volgen werd de huisschilder van weleer, leraar. Intussen is hij ook muziekleraar. Momenteel is hij als leraar
bouwkunde verbonden aan het Hoenderlo College, een school voor zeer

moeilijk opvoedbare jongeren. Zijn
vrije tijd wordt al jaren opgeslokt door
zijn grootste hobby: de muziek in al
zijn facetten. Peter: ‘Toen ik veertien
jaar was ben ik ook orgelmuziek gaan
studeren. Heel leuk om te doen. Zo
heb ik ruim 25 jaar tijdens de kerkdiensten in de Kapel van ’t Spijk het
orgel bespeeld.
Ook bespeel ik al jaren het orgel van
de katholieke kerk hier in Vierakker’,
zo zegt hij. De hobby van Peter Rou-

wen gaat nog verder, wekelijks neemt
hij ook het dirigeerstokje bij het gemengde zangkoor Excelsior in Vorden
en sinds een half jaar ook bij het gemengde koor Nieuw Leven uit Zelhem
ter hand. ‘Het les geven, het dirigeren
is allemaal heel leuk om te doen, echter het zelf muziek maken heeft mijn
absolute voorkeur. En als het kan,
hoop ik dat nog jaren te doen. Het is
gewoon erg gezellig om hier bij Jubal
te spelen, een hechte club muzikanten’, zo zegt jubilaris Peter Rouwen.

Klaar voor seizoensopening op zondag 29 april

Zwembad ' In de Dennen" ziet er weer spic en span uit!

Ernst Jan Somsen en Timme Koster

Het voorjaarszonnetje schijnt, de temperatuur loopt op tot rond de 20 graden Celcius. Rondom het zwembad ‘In
de Dennen’ één en al bedrijvigheid. Patrick de Jong en Kasper Cornelissen
van het bedrijf ‘Het Flierse’ (boomonderhoud) uit Eefde, maken een laatste
inspectie langs de tientallen bomen
en zonodig worden losse takken verwijderd.
In feite voor hen de tweede keer, want
toen het enkele maanden geleden
flink stormde waren de mannen van
‘Het Flierse’ ook al voor een inspectie
op het bad actief. Martin Dijkman van
het gelijknamig Loon- en Grondverzetbedrijf is druk in de weer met onder
meer het aanbrengen van zand in de
speeltuin. In het midden van deze
‘tuin’ staat een speelkasteel waar de
jeugd zich kan uitleven.

v. KouswijkJansen
KLARENBEEK (De Kar)

Voor al uw tuin en straat aanleg.
Tevens verkoop alle soorten
sierbestrating en tuinaccessoires.
NU: Chinees hardstenen tegels,
div. afmetingen,
prijs per m2 v.a. €
=

30,

(zolang de voorraad strekt!)

Tel. 055-3012365
www.kouswijkjansen.nl
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Verder zijn er blokken aangebracht,
deels om te voorkomen dat er zand op
het rondom gelegen grasveld terecht
komt. Overigens zijn deze blokken zo
breed dat vaders en moeders er op
kunnen zitten om zo de spelende
kroost een beetje in de gaten te houden!
De badmeesters Timme Koster en
Ernst Jan Somsen, beiden met laarzen
aan, zijn het tegelplateau voor het bassin aan het besproeien middels water
gemengd met chloor. Ernst Jan Somsen: ‘ Wij zijn aan het desinfecteren,
dat gebeurt altijd vlak voor de opening van het bad, maar ook regelmatig tijdens het zwemseizoen. De zwemmers lopen hier op blote voeten op de
tegels. We willen op deze manier infecties voorkomen.
Timme Koster neemt ons mee voor
een rondleiding over het zwemcomplex. Hij is niet alleen de badmeester
die o.m. zwemlessen verzorgt, maar
tevens een man die zijn hart aan bomen en planten heeft verpand. Timme heeft met goed
gevolg bosbouw gestudeerd waardoor
hij al vanaf 2003 op
zijn visitekaartje de
titel ‘Bosbouwkun-

Meubelmaker
Restauratie
- Tafels
- Kasten
- Spiegellijsten
- Bedden
- Houtbewerkingen
- Maatwerk
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- Antiek restauratie
- Herstel tafelbladen

Adres werkplaats:
Vierde Broekdijk 37 d
7122 JD Aalten

Tel: 06 29592917

dig ingenieur’ mag voeren. Timme:
‘Daaruit vloeit voort dat ik niet alleen
in de zomermaanden, maar het gehele jaar door actief bezig ben op het
zwembad met beplantingen aanleggen, tuinonderhoud e.d. Inmiddels
heb ik ook circa 150 nieuwe dennetjes
geplaatst. Het zwembad ‘In de Dennen’ moet toch ook in de toekomst
zijn naam eer aan doen’, zo zegt Timme lachend. De gevolgen van de storm
betekende voor hem, een paar weken
bezig zijn met het opruimen van rotzooi. Ook heeft Timme de afgelopen
maanden in totaal zeven ton bielzen
verwijderd. Timme :’ Deze bielzen lagen er al jaren en waren hoognodig
aan vervanging toe. Ik heb nu voor de
‘afscheiding’ op diverse plaatsen op het
bad betonblokken geplaatst. Kijk hier
rechts ook, naast de zonweide met
daarvoor een strook met lavendel’. Verder heeft hij zich bezig gehouden met
de grote schoonmaakbeurten ( het grote bassin, het kleuterbad, de technische installatie etc. ). De schommels
voor de ‘grote’ jeugd zijn verplaatst en
staan nu gescheiden van de schommels voor de kleintjes.
Behalve het tuinonderhoud en
het badonderhoud, is ook de
verfkwast ter hand genomen zodat met recht geconcludeerd
mag worden dat het zwembad
‘In de Dennen’ er voor de openingsdatum (29 april) ‘spic en
span’ uitziet! De taken tussen
Timme Koster en Ernst Jan Somsen zijn inmiddels verdeeld.
Ernst Jan: ‘In de nieuwe constructie zorgt Timme voor de bedrijfsvoering, het technisch onderhoud, personeelsbeleid e.d.
Daarnaast houdt hij zich bezig
met de opleiding voor het zwemdiploma ‘A’ en specifieke diploma’ s zoals bijvoorbeeld het vinzwemmen. Timme heeft op jaarbasis een fulltime baan’. Ernst
Jan Somsen heeft zelf, zoals hij
aangeeft een ‘halve baan’. ‘Dat

OCCASIONS
Kijk ook op: www.auto-voorhuis.nl
Daihatsu Copen II 2005 british green met. € 20.000,—
Daihatsu Terios 1.3 SXE Aut. 2005 zilver met. € 17.500,—
Opel Vectra 1.8 Comfort + airco 2003 zilver met. € 15.450,—
Daihatsu Cuore 1.0 Nagano Sporty 2006 zilver met. € 10.000,—
Toyota Avensis 1.8 Linea Luna Sedan 1999 zilver met. € 9.850,—
Opel Astra 1.6 Pearl Station 2000 zilver met. € 8.500,—
Daihatsu YRV 1.3 XTI + airco 2001 groen met. € 8.250,—
Peugeot 206 1.4 Ambiance 2002 zilver met. € 7.950,—
Daihatsu Gran Move 1.6i CS 2000 rood/zilve met. € 7.500,—
Toyota Avensis 1.6 Linea Terra Sedan 1998 zwart met. € 7.450,—
Daihatsu Applause nieuw model 1999 groen met. € 7.250,—
Daihatsu Gran Move 1.6i CS 2000 groen met. € 7.000,—
Daihatsu Gran Move 1.6i CS 1999 groen met. € 7.000,—
Nissan Primera 1.6 GX 5-drs 1998 blauw met. € 6.750,—
Toyota Corolla 2.0 Diesel HB L. Terra 1999 groen met. € 6.000,—
MCC Smart Pulse Softtouch 1999 zwart/oranje € 4.950,—
Daihatsu Feroza 1.6 Resin-Top SE 1993 wit € 3.500,—
Daihatsu Applause Tokyo 1997 groen/grijs met. € 2.950,—
Daihatsu Move 850 1997 groen/zilver met. € 2.950,—
Suzuki Swift 1.0 GL 1994 blauw met € 1.850,—
Mitsubishi Colt 1.6 Aut. 1992 zilver met. € 1.650,—

e-mail:
erik-bennink@planet.nl
Dorpsstraat 103, 7136 LJ Zieuwent
Tel. (0544) 351 319 - Fax (0544) 351 794 - www.auto-voorhuis.nl

35 jaar meubelstoffering

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

wil zeggen dat ik mij drie dagen per
week bezig hou met het opleiden voor
de ‘B’ en de ‘C’ diploma’ s. Daarnaast
heb ik vanwege de baan van mijn echtgenote, met drie kinderen thuis ook
voor een deel een ‘vadertaak’ Trouwens hartstikke leuk om te doen’, zo
zegt Ernst Jan.
Inmiddels is er voor het komende seizoen een derde gediplomeerde badmeester (Mirco Navarro) aangetrokken, zodat er zes dagen per week diploma zwemmen kan worden gegeven. Ernst Jan: ‘Wij krijgen wat de
zwemopleiding betreft ook kinderen
uit het speciaal onderwijs.
Wij zien het zelf als een enorm pluspunt dat altijd dezelfde badmeester
bij dezelfde groep blijft. Timme en
Mirco nemen in de zomermaanden
geen vakantie. Wij zorgen ervoor dat
alle kinderen die in opleiding zijn, ons
alle drie kennen en uiteraard kennen
wij zelf de kinderen ook altijd vrij
snel. Dat geeft een vertrouwensbasis’,
aldus Ernst Jan Somsen.
De drie badmeester hebben nog één
duidelijk streven: flexibele openingstijden d.w.z. bij mooi weer het bad langer open houden. Vorig jaar trok ‘In de
Dennen” 69.000 bezoekers. Of dit aantal het komende seizoen wederom ge-

3 voor

€

1.

ACTIVITEITEN TIJDENS OPENING
Tijdens de opening op zondag 29 april
(vanaf 12.00 uur) worden er tal van activiteiten georganiseerd zoals een demonstratie vin- zwemmen om 13.00
en 15.00 uur . Verder geeft Big Bubbies
uit Zuphen informatie over persluchtduiken voor jong en oud.
Er is koekhappen in het water, een
Skippy ballen race, sponsgooien en
blokken stapelen. Ook kunnen de bestelde abonnementen meegenomen
worden. De toegang tot het bad is deze
zondag gratis.

ORANJEVLAAI

KAMPIOENTJES

00

haald zal worden, blijft vooralsnog
een open vraag. ‘Bij een normale zomer gaan wij daar wel vanuit’ , zo zeggen Timme en Ernst Jan optimistisch.
Behalve het zwemmen, het opleiden
voor een zwemdiploma, kunnen de
bezoekers de komende maanden tal
van attracties verwachten zoals een
zwemvierdaagse, moonlight swimming, grasvolleybaltoernooi etc.
Ook zal er elke tweede of derde woensdagmiddag van de maand een ‘natte
speeltuin’ worden gehouden. ‘ Dat is
tevens een mooie gelegenheid voor
het houden van een verjaarspartijtje
op het bad. Zo proberen we het zwembad zoveel mogelijk te ‘vermarkten’,
aldus Ernst Jan Somsen.
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De enige echte

ZWANENHALZEN
volgens origineel recept
De Echte Bakker Dat proef je!

De Echte Bakker
Aanbiedingen zijn geldig van 23 t/m 28 april.

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

TOP Selectie
KLEIN EN ZUINIG
Kia Picanto 1.1 LXE 5-drs
Kia Picanto 1.0 M-bition 5-drs
Kia Rio 1.3 GS 5-drs
Kia Rio 1.3 Visto Navigatie Airco 5-drs
Mazda 121 1.3i LX 3-drs.
Toyota Yaris 1.0 VVTi Sport 3-drs
Daewoo Matiz 0.8 SE 5-drs
Daihatsu Gran Move 1.6 CX Airco
Ford Fiesta 1.3 Forza 5-drs
Ford Fiesta 1.3 Polar 5-drs
Suzuki Alto 1.1 GLS 5-drs
Suzuki Swift 1.3 GX Airco 3-drs
Hyundai Accent 1.5 LS Airco 5-drs
RUIMTE / MPV / SUV
Kia Carens 1.8 EX Clima
Kia Carens 1.6i LX Airco
Kia Carnival 2.7V6 EX Automaat, Navi
Kia Sorento 2.5 CRD Adventure 4WD
Kia Sorento 3.5 V6 Adventure 4WD
Kia Carnival 2.5 V6 LS Airco 7-pers.
Toyota Corolla 1.3i 16v Wagon Terra
Subaru Legacy II 2.0 station GL AWD
Renault Scenic 1.6 Aida
Chrysler Voyager 3.3 V6 ATM 7-pers.
Mitsubishi Space Wagon 2.0 GLXi 7-pers.

2004
2006
2002
2004
1999
2001
2000
2000
1998
2001
2003
1999
2001

7.650,9.700,5.750,9.250,6.750,8.750,5.250,5.950,4.450,6.150,6.750,4.500,6.000,-

2002
2005
2006
2003
2005
1999
2000
1999
1999
1996
1996

11.900,13.950,35.900,22.900,32.950,8.950,9.250,10.500,5.750,6.975,5.250,-

TIJDELIJK GRATIS
KODAK
DIGITALE CAMERA
bij aankoop van een Occasion

MEUBELSTOFFERING

Ruurloseweg 13, Groenlo. Tel. 0544-464555*

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

Kijk voor 100 occasions op: www.autoarink.nl

Openingsconcept exposities
GalerieBibliotheekVorden
oogst succes!

Feestende blokfluiter en
keyboards

Ondanks het feit dat het pás lente
is, wordt er in GalerieBibliotheekVorden al geoogst. Geoogst, omdat
zowel de exposerende kunstenaars,
de bezoekers van de openingen en
de bedenker van het openingsconcept zeer tevreden zijn over het resultaat nl., een ontmoeting tussen
kunstenaar (maker) en beschouwer. Vorig jaar mei startte
Will(emijn) Colenbrander, beeldend kunstenaar en adviseur/organisator kunst- en cultuur met het
samenstellen van de tentoonstellingen van GalerieBibliotheekVorden en bedacht deze openingsvorm. Vaak is nl. de kunstenaar bij
de opening van zijn/haar expositie
wel aanwézig, maar dit betekent
nog niet dat er een ontmoeting
plaatsvindt tussen hem/haar en
het publiek. Dat wilde Colenbrander door dit openingsconcept bereiken en is gelukt.

Zaterdagavond 20 april j. was het Dorpscentrum gevuld met pa, ma, broer,
zus, opa en oma en andere belangstellenden. Zij kwamen luisteren naar
wat de jonge leerlingen van de Nuts blokfluit- en keyboardclub dit jaar allemaal weer geleerd hadden van Hans en Gea Weenk. Ze waren niet voor
niets gekomen.

Nadat de voorzitter, Pieter Kramer de
avond had geopend was het de beurt
aan de jonge beginnelingen op de
blokfluit. Zij speelden veelal met begeleiding van CD al best aardige deuntjes. Ook was er ruimte voor solo optredens. Dat ook hun eerste optreden
met weinig zenuwen gepaard ging
was duidelijk van de lachebekjes af te
lezen.
Ook de keyboard leerlingen bouwden
het programma rustig op. Maar toen

de nummers van Jan Smit en Nick en
Simon ten gehore werden gebracht,
was het raak. De hele zaal deed volop
mee, waarvan de leerlingen op hun
beurt erg genoten. Leerlingen beginnen al op jonge leeftijd, zo bleek, met
het oprichten van bandjes. De begeleiding met bongo's was weer eens iets
nieuws. Ook spectaculair was een optreden met kind en hun muzikale ouders. Accordeon, gitaar, sax en fluit
werden uit de kast gehaald en er werd

een prachtig nummer uit de jaren 70
gespeeld. Enkele ouders gaven na afloop te kennen hiervan kippenvel gekregen te hebben. Niet vanwege de valse tonen, maar het was gewoonweg
prachtig.
Met "maak me gek" werd het feest afgesloten. De kinderen voelden zich
echte artiesten toen de zaal begon met
"we want more".
De sfeer op deze avond was spontaan,
open en relexed; vergelijkbaar met
hoe het ook in de wekelijkse les gaat.
De nadruk ligt met name op het met
plezier omgaan met muziek. En dat
de kinderen er echt lol in hadden
bleek deze avond overduidelijk.

Ockhorstroute tweede 'Ommetje van Nederland' !

Vrijdag 20 april jl. bezocht een gelnteresseerd en aandachtig publiek de
opening van de expositie "Licht, een
herinnering" van beeldend kunstenaar/fotograaf Dinie Wikkerink uit
Bredevoort. In haar openingswoord
schetste Colenbrander het publiek een
beeld van Dinie Wikkerink en haar
kunstenaarschap door o.a. het volgende citaat: "In de handen van Wikkerink wordt de camera tot een bescheiden, maar altijd aanwezige getuige,
die de poezie van het alledaagse uit-

Margreeth Gründemann: ‘Inmiddels
is deze Ockhorstroute uitgeroepen tot
het op één na mooiste van Nederland.
Alleen het ‘ommetje’ in Lisse ging ons
voor. Hoewel aan de landelijke verkie-

VOETBAL

RATTI DAMES
Witkampers 1 - Ratti 1
Nadat Witkampers vorige week hun
kampioensfeest hadden gevierd stond
vandaag Ratti klaar om het op te nemen tegen de zwart-witten. Witkampers begon voortvarend aan de wedstrijd. Binnen twee minuten moest het
scorebord al op 1-0 worden gezet,
doordat de bal achterin niet goed
werd weggewerkt. Ratti wist dit doelpunt direct te verwerken en ging lekker door. Ratti had veel moeite met
het hoge tempo van Witkampers Ratti
was vaak net een stap te laat. Toch
kwam Ratti er een enkele keer met
een prachtige aanval doorheen maar
helaas in de afronding niet trefzeker.
Witkampers vuurde aanval na aanval
af op de defensie van Ratti. In de twintigste minuut was het wederom raak

zing geen prijsvraag is verbonden, zijn
we natuurlijk dolblij met deze eervolle onderscheiding. De komende maanden gaan wij volop aan de slag om de
Ockhorstroute te realiseren. Bordjes,
paaltjes, beplanting aanbrengen, vergunningen aanvragen, noem maar op.
Er wacht ons nog veel werk.
De Ockhorstroute bestaat in feite uit
drie verschillende routes, alle drie met
een afstand van circa acht kilometer.
Zondagavond 29 april nemen we alvast een voorproefje op één van de
drie routes. We vertrekken met leden
van Dorpsbelang om 19.00 uur bij het
en viel de 2-0. Dat Witkampers conditioneel sterker was dan Ratti bleek wel
in de laatste vijf minuten van de eerste
helft. In dit korte tijdsbestek wisten ze
(met behulp van wat schoonheidsfoutjes in de verdediging) driemaal tot scoren te komen waarmee ze nog voor
rust op een 5-0 voorsprong kwamen.
Na de rust ging de vloedgolf van aanvallen net zo hard door als voor de
rust en scoorde ze binnen vier minuten de 6-0. Ratti bleef ondanks de achterstand lekker voetballen en bleef
weerstand bieden aan Witkampers.
De wedstrijd werd goed uitgevoetbald
en iedereen vocht voor wat ze waard
was. Misschien had Witkampers gehoopt om het doelsaldo nog verder uit
te breiden, maar Ratti hield zich
staande en de uitslag bleef 6-0. Aanstaande donderdag thuis de inhaalwedstrijd tegen Neede en zondag
thuis tegen Zelhem. Ratti staat op dit
moment nog vijfde maar met een

Ludgerus gebouw. Vervolgens wandelen we het daarnaast gelegen zandpad
in. Op gegeven moment via de Riethuisweg door Delden en komen we
onder andere via de Polweg weer terug bij het Ludgerus gebouw. Daar nemen we een drankje om de twee eervolle onderscheidingen te vieren’, zo
zegt Margreeth Gründemann. De
werkgroep hoopt in het najaar alle
drie routes, waaronder een kleine versie van de ‘Twee dorpen-route’ en de
zgn. ‘Klompenkearlsroute’ klaar te
hebben. Dan zal de Ockhorstroute officieel in gebruik worden genomen.

paar goede slotwedstrijden zou er nog
een derde of vierde plaats in moeten
zitten.
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Het publiek kreeg het advies de tentoonstelling in te gaan niet alleen om
te kijken maar om te zien. De opening
werd muzikaal omlijst door Josée van
der Staak met gitaarspel en zang. Zij
koos uit haar oeuvre een lied dat haarfijn aansloot op de inhoud van het
openingswoord en de tentoonstelling.
Hierna verklaarde Colenbrander de
tentoonstelling voor geopend en verzocht zij Dinie Wikkerink haar publiek mee te nemen naar haar kunstwerken. Na bezichtiging en omringd
door het intieme werk van Wikkerink,
vond een ontspannen, sfeervol en verdiepend eindgesprek plaats met de
kunstenaar.
De expositie van beeldend kunstenaar/fotograaf Dinie Wikkerink blijft
nog tot eind juni te bezichtigen tijdens de openingstijden van de bibliotheek en .... tijdens de 1e Kunst10daagseBronckhorst op: vrijdagavond 11
mei a.s. om 20.00 uur met de voorstelling "Hans Andreus - Klein boek om
het licht heen" door Klinklicht , zondag 13 mei , maandag 14 mei en zondag 20 mei steeds van 14.00 - 17.00 uur.
Een mooi vormgegeven, intieme tentoonstelling. Een aanrader!

Groeps springwedstrijden
Zaterdagmiddag 28 april worden
er in sporthal "’t Jebbink" in Vorden groeps springwedstrijden gehouden. Deze worden georganiseerd door de gymvereniging Sparta uit Vorden en de gymvereniging
WIK uit Wichmond.
De deelnemende verenigingen zijn:
DIO Keyenborg, DOG Baak, Sparta Vorden, RGV Ruurlo, Achilles Hengelo,
Sperwer Drempt en WIK Wichmond.
Er wordt onder meer gesprongen op

Vo l l e y b a l

Voorproefje voor Dorpsbelang Wichmond-Vierakker
Ruim een maand geleden mocht
Margreeth Gründemann namens
de werkgroep ‘Mooi en Veilig’ van
Dorpsbelang Wichmond-Vierakker
een cheque van 10.000 euro in ontvangst nemen. Tijdens een prijsvraag, uitgeschreven door de provincie Gelderland, kwam de Ockhorstroute als het mooiste ‘ommetje’ van de provincie uit de bus.

draagt en de beschouwer inleidt tot
een leefsfeer, die tijdloosheid, warmte
en harmonie uitstraalt". Vervolgens
kwamen o.a. aan de orde: achtergrond
informatie over de kunstenaar, citaten
uit enkele van haar boekwerken en
kijktips.

UITSLAGEN DASH
Vrijdag 20 april
KSV H1 - Dash H1 3-2
Zaterdag 21 april
DES JC1 - Dash JC1: 0-4
KSV MA1 - Dash MA1: 1-3
Pajodos D3 - Dash D6: 3-1
Favorita D5 - Dash D5: 1-3
Dash circ. 3 - Dynamo 3: 0-4
Dash MB1 - Dijkman/WSV MB1: 4-0

de Minitramp vrij, lange mat, Minitramp/ kast, kast/ plank, Air jump
baan en de Pegasus (vervanging van
het paard).
De circa 300 deelnemers/sters komen
uit in de volgende categorieën: jongens/meisjes 6 t/m 8 jaar; idem 8 t/m
12 jaar; turners/ turnsters 10 t/m 16
jaar en idem 15 jaar en ouder.

De opmars en opening vindt plaats
om 13. 50 uur. De afmars en prijsuitreiking is om 17.00 uur.
Dash D4 - Willems Gemini D3: 3-1
Dash D2 - KSV D1: 4-0
Dash D3 - Willems Gemini D2: 3-2
Dash D1 - Dijkman/WSV D1: 3-2
Dash circ. 2 - Overa 1: 0-4

Zaterdag 28 april
12.00 Dash MB1 - Tornado Geesteren
MB1 Regiokampioenschap (Aalten)

D2 speelt op 12 en 19 mei p/d wedstrijden en D4 op 19 mei, zie voor meer informatie onze site: www.vvdash.nl

Vallen en weer opstaan
Neem deel aan deze activiteit

Naar aanleiding van de Landelijke
Campagnedag 31 maart, "Laat de
ouderen niet vallen" en naar aanleiding van het succes van vorig
jaar organiseert Welzijn Ouderen
weer een voorlichtingsmiddag
''Valtechniek op: Vrijdag 11 mei om
13.30 uur''.
Fysiotherapeut Jansen v.d. Berg zal laten zien hoe een val kan worden opgevangen en hoe u na een val weer overeind komt. Er worden tips gegeven
hoe het vanuit een bepaalde positie
nog mogelijk is om bijv. een stoel te bereiken, of een ander houvast, om weer
overeind te komen. Er kunnen ongeveer 20 mensen meedoen en het
duurt anderhalf uur. Het is raadzaam

gemakkelijke kleding en schoenen
(gymschoenen) aan te trekken.

Locatie: praktijk van fysiotherapeut
Jansen van de Berg, Pastorieweg 3, in
Vorden.

Wanneer u wilt u deelnemen aan deze
leerzame en belangrijke middag dan
kunt u zich hiervoor opgeven voor 1
mei bij Welzijn Ouderen Vorden, telefoon 0575-553405. U kunt ook onderstaande strook in de postbus gooien
van Welzijn Ouderen aan de Nieuwstad 32, Vorden. U mag zich ook opgeven via e-mail: welzijnouderenvorden@hetnet.nl
Er zijn geen kosten aan verbonden.

Naam:
dr ukkerij We eve r s
Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden
Tel. (0575) 55 10 10 • Fax (0575) 55 10 86

Adres:
Woonplaats

Telefoonnr.

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

Bruggink. Uitdagend bouwen.
Als u een nieuw huis gaat bouwen moet dat
uw nieuwe thuis worden, gebouwd en ingericht
volgens uw smaak en wensen. Daarom bouwt
Bruggink geen standaard woningen. Wij nemen

Vincent Spiegelenberg
Oude Zutphenseweg 5a, 7251 JP Vorden

u al het werk uit handen, van eerste schets
tot oplevering. Meer informatie vindt u op
onze site: www.bruggink-bv.nl.
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• Restauratie / Renovatie
• Binnen- en buitenwerk
• Wandafwerking
• Beglazing, enkel en isolerend
Roomstraat 11a • 6996 DX Drempt
Tel. (0314) 38 20 09
Mobiel 06-22149011
E-mail: hteunissen@versatel.nl

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

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

Goossens Atomica
Uw adres voor:

• Vijverfolie
• Div. accessoires
• Aanleg sproei-installatie

Kunt u een vertrouwd opvangadres bieden, tegen een ruime vergoeding?

Wilt u dit doen bij een erkende organisatie?

en.

Maak een afspraak en laat u hierin adviser
KOM NAAR

Steun de strijd
tegen littekens!
Brandwonden veroorzaken
vaak ontsierende littekens, met
alle lichamelijke en psychische
gevolgen van dien. Om de
slachtoffers te helpen in hun
strijd tegen die littekens, blijft
er veel geld nodig voor o.a.
nazorg en onderzoek.

Steun die strijd!
Giro 20 21 22
Bank 70 70 6430

WIJ ZOEKEN MET SPOED GASTOUDERS!
Kijk voor meer info op www.kinderopvang-avonturijn.nl
of bel met 0573 – 45 81 30 optie 3
Erkende kinderopvang  Bijdrage in de Kinderopvangtoeslag! - Bij ons GEEN kleine lettertjes in de contracten!
Altijd een passende oplossing! - Ruime vergoedingen! - Lage kosten!

(Gld.)
Steenderenseweg 11 • 7255 KC Hengelo
a.nl
mic
sato
Tel.: (0575) 46 21 39 • www.goossen

Postbus 1015
1940 EA Beverwijk
tel. (0251) 27 55 55
www.brandwonden.nl

Veel belangstelling open Golfdag

Vorden zingt
Op zondagavond 29 april om 19.00
uur is er in de Dorpskerk van Vorden weer een zangdienst onder het
motto ' Vorden Zingt.
De liederen die op het programma
staan zijn de afgelopen tijd op verzoek
aangevraagd en zijn afkomstig uit diverse bundels. Deze formule is inmiddels al 11 jaar een groot succes waar
telkens veel belangstelling voor is, ook
vanuit de regio.
De muzikale begeleiding is in handen
van dhr. W. Kuipers die het orgel be-

speelt en Kees van Dusseldorp zit achter de piano en verder is er medewerking van gospelkoor 'Inspiration' onder leiding van Piet Piersma. Tussen
dit alles door is er een kort meditatief
moment door de heer Hans Holtgrefe
uit Zutphen over het thema 'De kracht
van bemoediging'.

Na afloop is er koffie en thee in 'De
Voorde' en kan er nog gezellig nagepraat worden en er kunnen ook nieuwe verzoekliederen aangevraagd worden. Ook is er de mogelijkheid om gratis boeken te lenen.

'Paxkinderen',
ze zijn er nog
Velen maakten kennis met de golfsport tijdens de open Golfdag 't Zelle.
Op zaterdag 14 april is in het kader van de Nationale Sportweek op Golfclub ’t Zelle een open dag gehouden. Ruim honderd belangstellenden,
jong en oud, hebben gebruik gemaakt van de gelegenheid om kennis te
maken met de golfsport.
Zij hebben in een clinic les gekregen
in golf, er werden wedstrijdjes georganiseerd en er werd voorlichting gege-

ven over golfsport in het algemeen en
over Golfclub ’t Zelle in het bijzonder.
Het mooie weer en de gastvrijheid van

’t Zelle hebben er mede toe bijgedragen dat de bezoekers erg enthousiast
waren over deze dag, wat heeft geleid
tot spontane aanmeldingen voor een
(proef)lidmaatschap.
Omdat de dag een groot succes was,
zal Golfclub ’t Zelle in het najaar weer
een open dag organiseren.

Belangstelling voor Open Boomgaard Horstink

Het worden er wel steeds minder maar ze zijn er nog. Gezinnen die in de
zomer voor drie weken een zogeheten Pax-kind in huis nemen. Hanke
Pennings krijgt er ook dit jaar vier over de vloer. Waarom?
12 april 2007 - De 8-jarige Michaela zit
aan tafel te tekenen. Een vel met daarop tientallen kleurige hartjes. Voor
wie de tekening is? "Liane", zegt ze.
Het is haar pleegzus die net als zijzelf
in een woongroep in Berlijn woont.
Het is de laatste dag van haar paasvakantie wat betekent dat Michaela vanavond weer terugkeert naar Berlijn.
Over enkele maanden komt ze voor
langere tijd, drie weken, opnieuw bij
Hans en Hanke Pennings vakantie vieren. Samen met drie andere zogeheten Pax-kinderen uit Berlijn. Wat beweegt hen? "Kijk eens om je heen",
zegt Hanke met een zwaaiende beweging richting het raam. "Wat een
ruimte we hebben en hoe mooi het
hier is."

Na het verhaal van imker Bob Kliest (staand li.) kijken de kinderen geboeid naar het gekrioel in de kast.

De woonboerderij van De Pennings
ligt in het buitengebied van Winterswijk tegen de bosrand. Hanke: "Er zijn
zoveel kinderen die het niet gemakkelijk hebben. Zij kunnen in tegenstelling tot volwassenen niet hun leven in
eigen hand nemen.

Tijdens de beide open dagen van fruitbedrijf Horstink, Prinsenmaatweg
3, Rha, tel. (0575) 451643, namen vele belangstellenden een kijkje tussen de
bloeiende appel- peren-, pruimen- en kersenbomen. Per perceel was aangegeven om welk ras het ging. Vader Jan Horstink was aanwezig om er het
een en ander over te vertellen. Tom Horstink was samen met zijn medewerkers druk in de winkel.

Vaak komen ze uit achterstandswijken, uit problematische gezinnen,
woongroep of kindertehuis. Wij hebben zelf geen kinderen en in de zomer
hebben we tijd en ruimte over om met
deze kinderen vakantie te houden."

De winkel was als altijd op donderdag
en vrijdag geopend. Maar de bezoekers van de winkel konden nu ook de
boomgaard inwandelen. Daarnaast

Vo e t b a l
SOCII
We gingen op bezoek bij Spijk Vooruit
een ploeg met het zelfde aantal punten als Socii belangrijk daarom de
punten mee naar Wichmond te nemen en zeker niet verliezen. Het ging
over en weer verschillende ballen van
de doelmannen kwamen rechtstreeks
in de handen van hun collega. Na dik
20 min zette de spits van de thuisclub
een paar mannen op het verkeerde
been en ronde fraai af 1-0 . Deze stand
bleef lang staan en je zat te wachten

was er een kraam opgesteld met echte
bijenproducten als honing en zeep.
Imker Bob Kliest plaatste een week eerder de kasten en houdt geregeld zijn

op de 1-1 Socii had er een paar hele
mooie kansen voor maar de bal wilde
er niet in en zo als zo vaak maak je ze
zelf niet dan krijg je ze om de oren in
de 60 min 2-0. Er gloorde weer hoop
voor de rood/witte gasten door een
mooie schuiver van Stefan Roording
werd het weer spannend 2-1. Het was
van korte duur de zelfde spits die de
eerste twee binnen schoot maakte aan
alle goede bedoelingen een eind en
scoorde zijn derde en bepaalde de
eindstand op 3-1. A.S. zondag komt
Loil op bezoek aanv 14.00 uur.

bijenvolkjes in de gaten. De door hem
meegebrachte kijkkast bevat een klein
bijenvolkje. De door glas afgesloten
kast, geeft een beeld over het leven en
werken van de honingbijen.
De kinderen luisterden aandachtig en
keken geboeid naar het gekrioel in de
kast. De bijen worden ingezet om te
zorgen voor een goede bestuiving van
de bloesem. Hierdoor worden de
vruchten van een betere kwaliteit.

VERDERE UITSLAGEN
Socii 2 - Be Quick Z 5: 2-1
Socii 3 - PAX 7: 3-4
Socii 5 - Vorden 5: 2-5
Programma donderdag 26 april
Socii 4 - De Hoven 3
Socii 5 - SHE 5
Zondag 29 april
Warnsveldse Boys 4 -Socii 2
St. Joris 3 - Socii 3
Socii 4 - Zuthpen 4
Baakse Boys 4 - Socii 5

Net als veel andere gastgezinnen, las
ook Hanke een oproep in de krant
waarin Pax Kinderhulp om gastgezinnen vroeg. In de zomer van 2000
kwam de vierjarige Antonio. "Hoe dat
was? Vermoeiend. Hij kon zich nog
geen drie minuten alleen vermaken.
Toen hij ook met kerst en in de paasvakantie kwam, begon hij langzamerhand", zo vertelt Hanke, "het verwende jongetje uit te hangen.
Hij was hier alleen en dacht dat bij ons
de bomen tot in de hemel groeiden.
Dat was voor ons niet leuk en voor
hem ook niet. De oplossing vonden we
door een tweede kind te laten komen."
Inmiddels komen er 's zomers vier kinderen vakantie vieren.
Een enkele van hen, zoals Michaela,
komt tussendoor ook nog in de paas-

vakantie. "Het is hartstikke leuk", zegt
Hanke, "je hoeft ze immers niet op te
voeden, kunt eenvoudige dingen met
hen doen.

En dat betekent echt niet dat je ze van
hot naar haar moet slepen zoals veel
mensen denken. Deze kinderen hebben juist baat bij heel gewone dagelijkse zaken zoals samen eten, een spelletje doen, boekje voorlezen. Dat soort
gezellige gezinsdingen. Want dat missen ze thuis."

Inmiddels is Hanke ook contactpersoon voor Pax Kinderhulp. Ze voorziet
mensen van informatie, legt uit dat
potentiële gastgezinnen gescreend
worden en er altijd telefonische ondersteuning en een achterwacht is voor
als er problemen zijn. "En in noodgevallen is er een reservegezin." Volgens
Hanke is het de laatste jaren steeds
moeilijker om gastgezinnen te vinden.

"Met heel veel inspanning is het ons
vorig jaar weer gelukt om 65 gezinnen
binnen ons district te vinden. Maar
het wordt steeds moeilijker." Volgens
haar enerzijds een gevolg van het afhaken van de boerengezinnen die hun
huis jarenlang openstelden voor Paxkinderen.

Ze zegt: "Het aantal agrariërs neemt
af." Dat verder anderzijds het aantal
gezinnen waarvan beide partners werken toeneemt, en deze blij zijn om 's
zomers enkele weken door te kunnen
brengen met het eigen gezin, begrijpt
Hanke Pennings volledig.

Zelf heeft ze geen moment spijt van
haar besluit. "Wij vinden het leuk en
gezellig. Die drie weken vliegen om en
dan is het ook klaar. Natuurlijk kost
het je de nodige energie met vier kinderen die je regelmatig ook bij moet
sturen, maar we hopen op deze manier iets toe te voegen aan hun leven.

We zien ze ook niet als die 'zielige
kindjes' want dat zijn ze niet. Het zijn
de omstandigheden waardoor ze bepaalde dingen niet meekrijgen."
Meer info via www.paxkinderhulp.nl
en Hanke Pennings 0543-519807.

' Vr ij h e i d m a a k j e m e t e l k a a r '

Ontspanningsmiddag "De Wehme"

Dodenherdenking 4 mei
Wichmond-Vierakker
Op vier en vijf mei staan we er in
Nederland bij stil dat de vrijheid
waarin wij leven niet vanzelfsprekend is. Op vier mei herdenken we
degenen die onze vrijheid met hun
leven betaald hebben. In Wichmond gebeurt dat net als de afgelopen jaren met een herdenking op
de begraafplaats en in de Hervormde kerk.

De stille tocht vertrekt om 19.30 uur
vanaf deze kerk naar de algemene begraafplaats. Daar vindt om 20.00 uur
een korte herdenking plaats, waarbij
namens de gemeente Bronckhorst een
krans zal worden gelegd.

Vervolgens zullen verschillende verenigingen uit Wichmond en Vierakker een krans op de dertien oorlogsgraven leggen. Men kan hier ook persoonlijk bloemen leggen. Na afloop
van de herdenking op de begraafplaats is er een korte herdenkingsbijeenkomst in de Hervormde kerk. Het
Nationaal Comité 4 en 5 mei hanteert
nog steeds het thema ‘Vrijheid maak
je met elkaar’. Dit jaar ligt daarbij het
accent op vrijheid, grondrechten en
veiligheid. Dit thema zal ook in de
overdenking terug komen. Na afloop
is een ieder welkom voor een kop koffie of thee in Withmundi.

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

APRIL
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

Zaterdagmiddag kwam het Lochems Smartlappen Koor (L.S.K.) de bewoners van "De Wehme" vermaken met gezellige liedjes.

SBO-V muzikaal evenement
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 "

Bewoners "De Wehme" genoten.

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.

Het koor bestaande uit 30 personen
zong prettig in het gehoor liggende
liedjes van onder meer de Havenzangers, de Cats. Het liedje ‘Mijn roosje,
mijn roosje’ van Conny v.d. Bosch.

Droomland van Paul de Leeuw, de Zuiderzee ballade, e.d. Het koor besloot
met het nummer ‘Ik hou van de Achterhoek’. Het smartlappenkoor gedirigeerd door Rina Hagen-Swinkels werd

begeleid door Gerard Klein op accordeon en Herman Nossent, piano. De bewoners bedankten het koor met een
daverend applaus. De volgende ontspanningsmiddag wordt gehouden op
zaterdag 19 mei. Dan komt de dansgroep "De Knupduukskes" op bezoek.

Inschrijving Grote Prijs van Vorden gesloten:

Deelnemers Songfestival bekend

Prachtige zege Bas Klein Haneveld in de Superklasse!

Crosscircuit VAMC De
Graafschaprijders in perfecte staat
Je zou toch bijna verwachten dat
met de droge weersomstandigheden van de laatste weken, een
crosswedstrijd op motoren afgelast zou worden. In Vorden niet,
daar werd zaterdagmiddag de
cross gewoon verreden. En van een
droog circuit al helemaal geen
sprake! Marcel Bulten (namens de
crosscommissie) hierover: ‘De baan
zag er fantastisch uit, met name
een compliment aan Herman
Groot Nuelend, die heeft er heel
veel energie ingestopt om de baan
in perfecte staat te brengen. Dat is
hem middels het ‘los trekken’ van
de grond en het sproeien van veel
water, goed gelukt’, zo sprak hij.
Zelf is de bijna 43 jarige Marcel Bulten
in de Superklasse nog uitermate actief
en verschijnt hij in deze klasse regelmatig op het podium. Zaterdag niet,
toen werd hij vierde. Winnaar werd de
pas 14 jarige Bas Klein Haneveld. ‘Hij
heeft het uitstekend gedaan, in de eerste manche winnaar en derde in de
tweede manche en daardoor algemeen winnaar. Een dik en dik verdiende overwinning. Van het rijden van

zo’n knaap kan ik echt genieten’, zo
prees Marcel Bulten. In alle klasse veel
strijd, met name bij de recreanten.
Coureurs die ogenschijnlijk als recreant op de motor kruipen, maar daarna vol gas geven met één doel voor
ogen: winnen.
De uitslagen waren:
Recreanten: 1 Wiljan Veldhorst uit
Velswijk; 2 Jan Koop, Warnsveld; 3
Tjeerd Stapelbroek, Vorden; 4 Henk
Hellegers, Vorden; 5 Robert v.d. Tweel,
Huizen.
Superklasse: 1 Bas Klein Haneveld,
Warnsveld; 2 Stpehan Braakhekke,
Ruurlo; 3 Harald Wolsing, Hengelo; 4
Marcel Bulten, Vorden; 5 Niels Beck,
Vorden.
Klasse 125 CC: 1 Jarno Beijenhof, Vorden; 2 Edwin Visser, Vorden; 3 Dylan
Mensink, Voorst; 4 Tom Berends, Vorden.
Klasse 65 + 85 CC: 1 Bas Broekhof, Lochem; 2 Rico Radstake, Zutphen; 3 Jan
Willem Arendsen, Hengelo; 4 Mischa
Kuit, Vorden; 5 Dylan Sessink, Vorden.
Klasse 50 CC: 1 Thijs Bulten, Vorden; 2
Ismo Wolsing, Hengelo; 3 Ties Hellegers, Vorden; 4 Tim Tuitert, Vorden.

Wedvlucht P.V. Vorden
Uitslag wedvlucht vanaf Strombeek
over een afstand van circa 190 kilometer: T. J Berentsen 1, 6, 7, 11, 14, 17, 18;
M.M. Tiemessen 2, 5; H.A. Eykelkamp

3, 4, 9, 10, 12, 16; Comb. A en A Winkels 8, 19, 20; D.J. Gotink 13; M. Schuerink 15.

Wie wordt de opvolger van Merel van Laake, de winnares van het Vordens Songfestival 2006?
Kas Bendjen heeft de deelnemers van het Vordens Songfestival bekend gemaakt. Een mooie muzikale mix: van hepie & hepie tot de Dolly Dots VORDEN - Organisator en van Krezip tot Guus Meeuwis. Het Vordens Songfestival wordt gehouden op zaterdag 21 juli.
Manager Freddy Hogendoorn van Kas
Bendjen zegt verrast te zijn door het
grote muzikale talent in Vorden. "Het
is nu de vijfde keer dat wij het Songfestival organiseren en het zat na de eerste oproep gelijk helemaal vol. We hebben weer 16 fantastische acts", aldus
Hogendoorn.
Zonder gelijk het hele deelnemersveld
bekend te maken, wil hij al wel een namen noemen van bekende Vordenaren die meedoen. Zoals Ronald Hoenink die met 'My Way' in de huid
kruipt van Frank Sinatra. Ook Ben en

zijn zoon Owen Lichtenberg zullen
hun opwachting maken. Welk nummer zijn doen is nog niet bekend. "We
zijn nog bezig met het denkwerk",
grapt bassist Ard Schouten die samen
met frontman Hans Krabbenborg een
belangrijke rol speelt bij de selectie
van de nummers. "Uiteraard doen we
dat in overleg met de artiesten maar
we sturen hier en daar wel iets omdat
je anders allemaal dezelfde nummers
krijgt. En dat is niet de bedoeling. Het
moet wel een gevarieerde mix zijn
waar jong en oud zich in kan herkennen."

Er doen dit jaar ook weer enkele groepen aan het Vordens Songfestival mee
waaronder Drukkerij Weevers. Een afvaardiging van dit bedrijf zingt 'Doowah Diddy' van Manfred Mann. Verder
zullen de dames van Autobedrijf
Groot Jebbink met het nummer 'Non,
Non, Rein N'a Change' in de voetsporen treden van Les Poppys. Het totale
deelnemersveld wordt in de maand juni bekend gemaakt.

Ook de inschrijving voor de Grote Prijs
van Vorden is inmiddels gesloten. "Er
hebben zich meer dan genoeg bands
aangemeld", zegt Freddy Hogendoorn.
"We zijn bezig met de selectie." In totaal zullen er vijf bands meedoen. De
Grote Prijs vindt plaats op vrijdag 20
juli.

Slot-accoord Berkelduikertjes

Vo e t b a l

vv Vorden
Zaterdag 21 april
Vorden A1 - FC Zutphen A2: 3-1
Vorden B1 - DZC '68 B2: 5-0
ABS B2 - Vorden B2D: 3-2
Vorden C1 - ABS C1: 2-1
Doesburg SC C2 - Vorden C2: 5-2
Vorden C3 - Peeske 't C2: 2-1
Vorden D1 - Zelhem D1: 8-1
Hoven De D1 - Vorden D2: 0-7
Klein Dochteren D1 - Vorden D3: 4-0
Vorden E1 - Silvolde E1: 4-0
Pax E2D - Vorden E2: 6-1
Vorden E3 - VVG '25 E3: 9-0
SBC '05 E3 - Vorden E4: 0-3
Vorden F1 - VVG '25 F1: 1-3
AZC F4 - Vorden F2: 0-7
Zelhem F1 - Vorden F3: 4-2
AZC F5 - Vorden F4: 0-2
Vorden F5 - Pax F5: 1-4
Vorden F6 - Peeske 't F4: 0-9
Zondag 22 april
Vorden 1 - Terborg 1: 1-1
Vorden 2 - FC Eibergen 2: 1-9
Vorden 3 - Klarenbeek SC 3: 6-1
Rheden 3 - Vorden 4: 1-2
Socii 5 - Vorden 5: 2-5

Op zaterdag 21 april was er de laatste zwemstrijd van de 5-kamp voor de
jeugdrecreanten in zwembad de Beemd te Lochem. Bij deze gezellige
zwemstrijd, ditmaal georganiseerd door zwemvereniging ABS uit
Bathmen, waren De Spreng Brummen, Proteus uit Twello, Twenhaarsveld
uit Holten en de Berkelduikers uit Lochem aanwezig.
Dankzij het prima zwemmen van met
name de jongste lichting van de Berkelduikertjes, bijna iedereen zwom
een nieuw PR, eindigden zij in de
eindrangschikking op een mooie 3e
plaats (zie foto). Volgend jaar zal geprobeerd worden om nog betere tijden te zwemmen en de grootste beker
te bemachtigen.
Bij de Berkelduikers presteerde oa. Torben Lammerdink, Kim Nijland en Carmen Dijkerman bijzonder goed door
één of meerdere besttijden te laten
klokken.

Bridge

VORDENSE BRIDGECLUB
Uitslagen maandag 16 april
Groep A:
1 Mw. den Ambtman / Thalen 55,21%
2 Mw. Warringa / Mw. Rossel 54,17%
3 Mw. / Dhr. Vruggink 53,65%
Groep B:
1 Mw. Westerhof / Veenhuis 60,42%
2 Mw. Matser / Dhr. Hissink 56,25%
3 Dhr. Veenhuis / Dhr. Schipper 52,08%
Groep C:
1 Mw. / Dhr. Speulman 57,64%
2 Dhr. den Ambtman / Dhr. Kip 55,56%
3 Mw. Jansen / Mw Reindsen 54,17%

WOENSDAG 18 APRIL:
Groep A
1 Mw. van Gastel / Hendriks 59,38%
2 Mw. Rossel / Dhr. Wijers 56,77%
3 Dhr. Sprey / Dhr. Post 55,21%

Groep B
1 Mw. Jansen Vreling/Beekman 68,06%
2 Mw. Kriek / Mw. Eyerkamp 54,86%
3 Mw. / dhr. den Ambtman 50,00%
en Mw. van Manen / Bouman 50,00%

Vo e t b a l

UITSLAG 21 APRIL:
1. Proteus Twello 103 Punten
2. De Spreng Brummen 90 Punten
3. De Berkelduikers Lochem 82 Punten
4. ABS Bathmen 58 Punten
5. Twenhaarsveld Holten 56 Punten
EINDSTAND:
1. Proteus Twello 458 Punten
2. De Spreng Brummen 435 Punten
3. De Berkelduikers Lochem 395 Punten
4. ABS Bathmen 337 Punten
5. Twenhaarsveld Holten 305 Punten

19:00 Ratti DA1 - Neede DA1 (zon)
Zaterdag 28 april
14:30 Ratti C1D - Zeddam C2
11:00 Ratti E2 - DZC '68 E8
10:00 Ratti F1 - AZC F4
14:30 SVDW '75 3 - Ratti 4 (zat)
10:00 GSV '63 D1 - Ratti D1
Zondag 29 april
10:00 Ratti 2 - Wolfersveen 3 (zon)
13:00 Ratti DA1 - Zelhem DA1 (zon)
14:30 Wolfersveen 1 - Ratti 1 (zon)
10:00 Hoeve Vooruit 3 - Ratti 3 (zon)
RATTI 1 - BREDEVOORT 1
Zondag 22 april speelden de heren van
Ratti 1 de laatste thuiswedstrijd van
het seizoen. Tegenstander was de
nummer twee op de ranglijst, Bredevoort. In de openingsfase ging Bredevoort op zoek naar een snelle treffer
en al in de eerste minuut moest Rattidoelman Herbert Rutgers reddend optreden. Ratti, dat na een onnodig gelijkspel vorige week tegen Sint Joris
wat recht te zetten had, had de defensie na de openingsfase echter snel op
orde en was over het gehele veld de fanatiekere ploeg. Met veel inzet en
strijdlust werd het doorgaans uitstekend verzorgde veldspel van opponent
Bredevoort grotendeels lam gelegd.
Ook aanvallend was Ratti scherp.
Rechtervleugelverdediger Sander Roel-

Nienke scherpt
persoonlijk record aan
Nienke Braakhekke, lid van de Berkelduikers uit Lochem, heeft afgelopen zaterdag deelgenomen aan
een circuitwedstrijd. Deze werd georganiseerd door de Nebas NSG in
samenwerking met SAVAS uit
Raalte. Op de 200m. wisselslag
sneuvelde haar persoonlijk record
met maar liefst 3 seconden en
werd de nieuwe tijd 3.38.77. Dit leverde haar een 2e plaats op. Op de
50m. vrijeslag bleef ze met 40,68
seconden maar 0,2 seconden boven haar beste tijd en werd ze derde.

vink bediende na een fraaie actie aanvaller Michiel Gudde. Hij passeerde op
zijn beurt de doelman van Bredevoort
met een slimme boogbal, maar zag
zijn treffer ten onrechte geannuleerd
worden wegens vermeend buitenspel.
Een minuut of acht voor rust was het
alsnog raak voor Ratti. Uit een vrije
trap van Mario Roelvink bezorgde Jan
Groot Jebbink het team van Ratti met
een bekeken kopbal de terechte voorsprong.
In de rust werden bij Ratti nog even de
puntjes op de i gezet door trainer Kattenbelt om drie punten uit het vuur te
kunnen slepen tegen hoogvlieger Bredevoort. Na rust ging Bredevoort op
zoek naar de gelijkmaker, maar liepen
de spelers van Bredevoort zich keer op
keer stuk op het hechte collectief van
Ratti. Al naar gelang de wedstrijd vorderde ging Bredevoort steeds meer risico nemen. Ratti kreeg daardoor
meer ruimte en was via Ruud Mullink
en invaller Fabian Dijkman dichtbij de
definitieve beslissing. Helaas zagen
beide spelers hun inzet naast het vijandelijke doel verdwijnen. Defensief
gaf Ratti echter ook niets meer weg.
Na ruim 90 minuten blies de scheidsrechter voor het laatste fluitsignaal en
konden de heren van Ratti welverdiend drie punten bij op het conto
schrijven.

VORDEN - TERBORG 1-1
Aan de oproep van bestuur en spelers
om de ploeg te steunen in de eindstrijd van de competitie is niet aan dovemansoren gericht. Massaal kwamen
de supporters opdraven en de tribune
was afgeladen vol met de Vorden
jeugd die luid hun ploeg hebben aangemoedigd. Qua belangstelling en ambiance was het weer ouderwets en de
spelers lieten na afloop van de wedstrijd weten het publiek als twaalfde
man te hebben ervaren. Toch kwamen
de geelzwarten niet verder dan een gelijkspel en daar kon qua spelbeeld een
ieder tevreden mee zijn. Hoewel er
theoretisch nog vier ploegen meedoen
voor het kampioenschap, gaat het volgende week toch om Vorden en Terborg die met een gelijk aantal punten
de koppositie delen.
Bij Vorden had Rene Neyenhuis de positie van voorstopper Erik Oldenhave
overgenomen, die vanwege een enkel
blessure moest afhaken. Neyenhuis
deed het overigens uitstekend op deze
positie. Vanaf het begin was het een
gelijk opgaande wedstrijd zonder dat
er sprake was van echte kansen. Terborg was wat sterker en heeft in de
snelle vleugelspitsen uitstekende aanspeelpunten. Overigens hadden die
twee spitssen pech dat vleugelverdediger Jeroen Ringlever een van zijn betere wedstrijden speelde en Erik Rakitow altijd de bal of de man heeft. Ook
middenvelder Joris Platteeuw mag tot
een van de uitblinkers aan Vordense
kant gerekend worden. Al creëerden
beide ploegen zich niet al te veel kan-

sen, de wedstrijd was het aanschouwen meer dan waard, omdat beide
ploegen de techniek hebben om een
leuke pot voetbal op de mat te leggen.
Vlak voor de rust werkte Mark Borgonjen een kopbal fabuleus uit het doel,
zodat met een dubbel blanke stand
beide ploegen aan de thee gingen.
Direct vanaf de aftrap kreeg Dennis
Wentink een uitstekende kans, maar
ook zijn kopbal werd door de doelman
uitstekend verwerkt. In de voorste linie kwam bij Vorden het meeste gevaar van Micha Bolink, die menige
rush langs de lijn heeft gemaakt. In de
55e minuut kreeg Terborg een vrije
trap toegewezen op de rand van de
zestien en dat bracht Terborg op een 01 voorsprong. De inzet werd in de
muur van richting veranderd en doelman Borgonjen was verslagen. Vorden
pakte direct de draad weer op en trok
drie minuten later de stand weer gelijk. Via een snelle combinatie tussen
Micha Bolink en Niels Siemerink was
het Dennis Wentink die met een
fraaie kopbal deze flitsende aanval
doeltreffend afronde. 1-1 Beide ploegen gingen voor de overwinning en
het werd ongemeen spannend op het
Vordense Sportpark. Er werd in een
hoog tempo gespeeld, wat veel vergde
van de conditie van de spelers. Zowel
Vorden als Terborg kregen nog enkele
kansjes, maar een gelijkspel gaf ook
de krachtsverhouding het beste weer.
Vorden speelt komende zondag uit in
en tegen Neede, terwijl Terborg KSH
op bezoek krijgt. Mochten Vorden en
Terborg beide tot winst komen, dan
zal ondanks het beter doelgemiddelde
van Vorden, een beslissingswedstrijd
nodig zijn.
Woensdag 25 april
Diepenveen C2 - Vorden C1, 19.00
Zaterdag 28 april
Angerlo Vooruit A1 - Vorden A1, 15:00
Reunie B1 - Vorden B1, 15:00
Vorden B2D - Lettele B1, 13:00
Vorden C2 - Peeske 't C1, 13:00
Zelhem C2 - Vorden C3, 14:00
Concordia-W D1 - Vorden D1, 11:00
Vorden D2 - AZC D2, 09:00
Vorden D3 - Gorssel D1, 10:30
Terborg E1 - Vorden E1, 10.15
Vorden E2 - Be Quick Z. E1, 11.00
Ulftse Boys E2 - Vorden E3, 09.00
Vorden E4 - Lochem SP E7, 11:00
Vorden E5 - Zelos E5, 10:00
Angerlo Vooruit F1 - Vorden F1, 08.45
Vorden F2 - FC Zutphen F6, 09:00
Vorden F3 - Pax F3, 10:00
Vorden F4 - FC Zutphen F7 , 09:00
VIOD F11 - Vorden F5, 08:45
Varsseveld F7 - Vorden F6, 10:15
Zondag 29 april
Neede 1 - Vorden 1, 14:30
WVC 4 - Vorden 2, 09:30
Be Quick Z. 5 - Vorden 3, 11:30
Vorden 4 - FC Zutphen 3, 09:30
Vorden 5 - SHE 5, 09:30

Expositie Theo Houben
in G alerij Amare

Ratti
UITSLAGEN
Zaterdag 21 april
Ratti 4 - Haaksbergen 9: 3-1
Ratti E1 - Veluwezoom E1: 3-7
Cupa B1 - Ratti B1D: 4-6
DVC ’26 C6M - Ratti C1D: 0-2
Almen F1 - Ratti F1: 6-3
Zondag 22 april
Ratti 1 - Bredevoort 1: 1-0
Ratti 3 - Longa '30 11: 0-4
Bredevoort 4 - Ratti 2: 7-2
Witkampers DA1 - Ratti DA1: 6-0

PROGRAMMA
Donderdag 26 april
19:30 Ratti 2 - AD '69 6 (zon)

Ook volgend jaar weer fietsroute langs koolzaadvelden
Deze week organiseerde Harry Lenselink op persoonlijke titel de tweede en
tevens laatste koolzaadroute. Vorige
week dinsdag trok deze fietsroute met
een lengte van circa 30 kilometer, 45
deelnemers. Harry Lenselink: ‘Dat
heeft mijn verwachting zeer zeker
overtroffen. Bijzonder leuk dat er onder de deelnemers diverse mensen waren die momenteel al op campings in
Vorden en omgeving verblijven. Ik ben
zeker van plan om ook volgend jaar
weer een dergelijke fietstocht te orga-

niseren”, zo sprak hij. De deelnemers
gingen om 13.00 uur vanaf het marktplein in Vorden van start. Onderweg
werden een zestal in bloei staande
koolzaadvelden bekeken in onder
meer Hengelo en de buurtschappen
Wildenborch, Mossel en Linde. Er
werd tevens een wijnboerderij bezocht
waar uit agrarische producten zoals
bieten en granen, wijn wordt geproduceerd. Aan het eind van de fietsroute
werd nog het één en nader verteld
over de teelt en oogst van koolzaad.

Vanaf 7 mei tot en met 18 juni
wordt er in Galerie Amare aan de
Komvonderlaan 6 een tentoonstelling gehouden van Theo Houben.
De openingstijden zijn op zaterdag,
zondag en maandag van 14.00 – 18.00
uur en volgens afspraak 0575- 555783.
Theo Houben, woonachtig in Grave,
schildert en aquarelleert zoals zijn
hart hem ingeeft. Zijn belangstelling
gaat uit naar bomen en in het bijzonder wilgen. De kneepjes van het schildervak leerde hij op de Ugchelse Te-

ken- en Schilderschool van Jacques
Maris. Als self- made man heeft hij zijn
expressie mogelijkheden met andere
technieken uitgebreid, zoals het maken van monoprints, gebruiken van
acryl, van pen en inkt of een combinatie van technieken. In sommige van
zijn schilderijen schuilt humor.

Hij maakt vaak van een bepaald onderwerp een serie, waar men als kijker
bij moet doordenken, of even bij stil
kan staan om de eigen fantasie de
vrije loop te laten.
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Aannemersbedrijf GZ Geveltechniek BV
in nieuw pand te Lichtenvoorde

Sinds 1 januari 2007 heeft GZ Geveltechniek een nieuw pand betrokken
aan de Edisonstraat 1 b te Lichtenvoorde.
De heer Groot Zevert, eigenaar van GZ
Geveltechniek: "Door de explosief gestegen vraag naar onze producten waren wij genoodzaakt snel een geschikte locatie te zoeken om in de vraag te
kunnen blijven voorzien. Wij houden
ons in hoofdzaak bezig met het ontwerp en plaatsen van serres, veranda's,
kozijnen, dakkapellen en aan- en verbouw. En dat voor een erg goede prijskwaliteitverhouding, in de meeste gevallen zelfs de beste prijs voor de
klant. Onze kozijnen zijn onovertroffen in vormgeving en duurzaamheid,
wij leveren kunststof, aluminium of
hout. Voor wat betreft serres en veranda's zijn wij dealer van Miniflat, een
gerenommeerde serre- en verandabouwer uit België, echter eigenbouw
behoort ook tot de mogelijkheden."
"Sinds 2 jaar ontwerpen en bouwen
wij zelf prefab dakkapellen, die geheel

Stone Valley presenteert:

Grammy
Award winner
Claire Lynch
Claire Lynch komt voor slechts 5
concerten naar Europa (4 megaconcerten in theaters/hallen in Duitsland en Zwitserland en 1 exclusief
optreden in Nederland). In de Amerikaanse Country/Bluegrass scène
is CLAIRE LYNCH een grote naam.
Ze heeft net als haar collega's Dolly
Parton, Emmylou Harris, etc. de Astatus in dit metier.
Lynch mag worden gerekend tot de bovenlaag in de Amerikaanse muziek scène. Haar band bestaat uit puur top muzikanten die meermaals werden bekroond met prestigieuze prijzen - terwijl ze zelf in het bezit is van een Grammy Award, de hoogst haalbare muziekprijs in Amerika. Menigmaal wordt er
een beroep op Claire gedaan om als vocalist haar bijzondere stemgeluid te lenen aan producties van andere coryfeeën zoals Dolly Parton, John Starling,
Linda Ronstadt, Emmylou Harris,
Ralph Stanley, etc. Claire Lynch heeft
een aantal sublieme albums op haar
naam staan, echter…. wie ooit een concert van haar heeft gezien weet dat het
live nog veel mooier is, echt indrukwekkend. Allemaal te zien en te horen
bij Stone Valley/Erve Kots te Lievelde. In
verband met dodenherdenking begint
dit concert later dan gebruikelijk. Voor
info over aanvang, etc. zie contactje.

naar eigen smaak aangepast kunnen
worden en normaliter in een dag geplaatst worden, tot wel 12 meter aan
een stuk, deze methode heeft veel
voordelen voor de klant. Via een dealernetwerk worden deze dakkapellen
zelfs door het hele land verkocht. Veelal kunnen deze dakkapellen vergunningvrij geplaatst worden, wij kunnen
de klant hiervoor van gedegen advies
voorzien. Voor werken waar een vergunning vereist is, verzorgen wij de
vergunningaanvraag. Hiervoor werken wij onder andere met moderne
CAD-systemen."
Doordat de vestigingswet is veranderd, kan iedereen in dit vak beginnen. Dat kan grote gevolgen hebben,
niet voor niets worden bedrijven die
bijvoorbeeld kunststof kozijnen plaatsen vaak in een kwaad daglicht gesteld. Bij GZ Geveltechniek zijn kennis

en alle vereiste papieren zoals bijvoorbeeld een aannemersdiploma aanwezig.
De heer Plaggenburg, verantwoordelijk voor productie en bouw: "onze
werkwijze en afspraak is afspraak
mentaliteit spreekt de mensen aan. Er
zijn veel woningen waar wij bijvoorbeeld kozijnen plaatsten, waar een
buurman al tijdens het werk opdracht
geeft ook zijn woning onder handen
te nemen. Ook het gedegen advies, het
meedenken met de klant ervaart men
als zeer positief. Vaak wordt een opdracht van ontwerp, bouwaanvraag
tot oplevering door ons uitgevoerd."
Mensen die interesse hebben kunnen
contact opnemen met het bedrijf of de
werkplaats in Lichtenvoorde bezoeken. De heer Groot Zevert: "Het pand
wordt in de nabije toekomst verbouwd
en uitgebreid met een showroom, echter de koffie zal er niet anders om
smaken!"

Coördinatiepunt
Multiprobleemsituaties
van start
Op 19 april geeft de GGD Gelre-IJssel het startsein voor het nieuwe
coördinatiepunt multiprobleemsituaties. Dit ontstaat door het samengaan van de huidige meldpunten bemoeizorg, multiprobleemsituaties, hygiënische probleemsituaties en de toevoeging van casuscoördinatie rondom huiselijk geweld.
De meeste mensen en gezinnen in de
Achterhoek gaat het goed. Een klein
deel echter kampt met problemen op
meerdere leefgebieden tegelijk zoals
op het terrein van huisvesting, inkomen, sociale contacten en zorg. Bij deze multiprobleemsituaties gaat het
veelal om een combinatie van schulden, huiselijk geweld, verslaving, huisuitzetting, zelfverwaarlozing, vereenzaming, dakloosheid, woonoverlast of
opvoedingsproblematiek.
Bij hen dreigt een neerwaartse spiraal
en 'verkommering en verloedering'.
Zij hebben dringend ondersteuning
en hulp nodig om hun situatie te verbeteren. Voorkomen moet worden dat
zij verder afglijden met alle gevolgen
van dien.
De organisaties in de Achterhoek voor
OGGZ (Openbare Geestelijke Gezondheidszorg) hebben afgesproken om sa-

men in deze problematiek op te trekken. Met dit coördinatiepunt beogen
zij één voordeur neer te zetten waar
de hulpverlener moeilijke situaties
kan aanmelden. In een structureel
overleg met partners uit de hulpverlening proberen we op een efficiënte
manier hulp te organiseren welke
voor de cliënt en zijn gezin nodig is.
GGD Gelre-IJssel heeft in 2005 een onderzoek gedaan naar multiprobleemsituaties in de Achterhoek. Een aantal
bevindingen waren:
· de beste schatting van het aantal
multiprobleemsituaties in de Achterhoek op basis van dit onderzoek
bedraagt 980
· ruim 1000 kinderen zijn in de Achterhoek onderdeel van een multiprobleemsituatie
· bij de multiprobleemsituaties met
kinderen is in bijna 90% van de gevallen sprake van opvoedingsproblemen en bij 74% is er sprake van pedagogische verwaarlozing en/of huiselijk geweld en/of misbruik.
Landelijk wordt weleens de schatting
gehanteerd dat 1% van de bevolking
zich in de gevarenzone bevindt. Voor
de Achterhoek gaat dan om 2.000 tot
3.000 burgers.

Advertorial

Dierenkliniek Zutphen
Onze kliniek bestaat al weer een
jaar aan de Laarstraat 71 te
Zutphen. Afgelopen jaar is er door
het gehele team hard gewerkt om
aan uw huisdier een moderne wijze
van diergeneeskunde te kunnen aanbieden.
Wat houdt nu een moderne werkwijze
in voor u als klant en trotse bezitter
van uw huisdier. Als allereerste is dat
service en klantvriendelijkheid, elke
dag van de week kunt u terecht bij
onze kliniek voor raad en advies.
Professionaliteit, een volgend speerpunt, lijkt haast vanzelfsprekend bij
onze medewerkers. Om hier aan te
kunnen voldoen eisen we veel van onze
medewerkers. Meerdere dagen per
jaar gaat elke medewerker naar cursussen en trainingen om de ontwikkelingen in de diergeneeskunde op
nauwe voet te volgen. Deze speerpunten heeft Mw Dr C Görig, Dipl ECVO
oogheelkunde specialist, dan ook doen
besluiten om zich aan te sluiten bij
onze kliniek. Als enige kliniek in heel
Nederland wordt er in het oog geopereerd, denkt u maar aan staaroperaties of het plaatsen van kunstlenzen
bij honden en katten. Natuurlijk verzorgt Dr C Görig ook het erfelijke
oogonderzoek welk vooral bij fokkers/catteries bekend is.

Dierenarts Drs Roel TI Coenen biedt
dagelijks diergeneeskundige zorg aan.
Na zijn verblijf in menige buitenlandse kliniek, waaronder Colorado (the
USA) waar Drs Roel Coenen kankerleer heeft gestudeerd, is hij terug
gekeerd naar Nederland en neergestreken te Zutphen. Ook hij heeft
zich toegelegd op een aantal facetten
van de diergeneeskunde, vooral voor
operatieleer bij hond en kat. Maar
wist u ook dat hij lid is van een
Europese tandheelkunde club, wortelkanaalbehandelingen, vullingen en
zelfs kronen zijn voor hem niet
vreemd. Zelfs bij onze kleinere gezelschapsdieren het konijn of cavia worden er gebitsbehandelingen uitgevoerd. Bij het bedrijven van een
moderne kliniek hoort ook het delen
in kennis en ervaringen, hieronder
verstaan wij dat u als trotse huisdier
bezitter gedegen uitleg krijgt van het
probleem bij uw huisdier. Het moeilijke voor menige huisdier bezitter is
altijd dat zij zelf dienen te kiezen
wat er gedaan gaat worden met hun
dier. Doch als dat in goed overleg
gebeurt, is dat heel prettig voor alle
partijen, eigenlijk is dat ook je goed
recht als eigenaar. U bent van harte
welkom aan de Laarstraat 71 te
Zutphen.
Uw gezelschapsdieren team van
Dierenkliniek Zutphen, 0575-513151.

Coaching en training gestart voor bedrijven
én particulieren

Antoon Wuestman
helpt mensen weer in
balans te komen
"Geluk ervaren en bij voorkeur ook
uitstalen, en de aanwezige talenten
benutten. Dat gun ik ieder mens.
Iedereen die dit niet ervaart, zou ik
graag willen helpen." Aan het
woord is Antoon Wuestman uit
Vierakker. Hij was 25 jaar actief in
nagenoeg alle sectoren van de gezondheidszorg en vond dat de tijd
rijp was om zich volledig te gaan
richten op coaching en training.
"Als zelfstandig coach/trainer help
ik mensen om weer in balans te komen". "Mensen en menselijke processen begeleiden. Daar liggen
mijn talenten. In mijn vorige functie als locatiemanager van een
woon- zorg- en verpleegcentrum in
Deventer haalde ik daar ook de
meeste voldoening uit," vertelt hij.
PRETTIG GEVOEL
Wat houdt coaching eigenlijk in? Antoon legt uit: "Via een aantal gesprekken krijgt de gecoachte inzicht in zijn
eigen situatie. Dat gebeurt via het stellen van verhelderende vragen door de
coach. Er komt een bewustwording tot
stand en er ontstaat een voornemen/
plan om dingen anders te gaan doen.
Het veranderen van bepaalde gedragingen gaat vrijwel altijd gepaard met
een prettiger gevoel."
VOOR WIE BEDOELD?
Een verzoek om coaching komt vaak
van een werkgever. Die vindt dat bepaalde functioneringsaspecten van
een werknemer verbeterd moeten
worden. "Coaching kan echter voor
veel meer mensen een meerwaarde
opleveren," weet Antoon.
"Het is ook beslist niet alleen maar bedoeld voor mensen met grote problemen. Iedereen die de behoefte heeft
om beter te functioneren of door een
moeilijke periode wil komen, kan er
baat bij hebben.
In zo'n periode is er dikwijls sprake
van onbalans. En is het de kunst om
het evenwicht zo goed mogelijk te her-

Antoon Wuestman: "Het veranderen van
bepaalde gedragingen gaat eigenlijk altijd
gepaard met een prettiger gevoel"

stellen. Met deskundige ondersteuning gaat dit doorgaans beter en sneller." Daarbij is een vertouwde sfeer
voor hem essentieel. De gecoachte
moet zich gemakkelijk en vrij kunnen
uiten. "Als iemand dat wil, kan er bijvoorbeeld gewoon 'plat geproat' worden."

TARIEVEN EN INFORMATIE
In de tariefstelling voor particulieren
zien we in Antoon meer de idealist
dan de ondernemer. Hij laat in principe de klant bepalen wat het coachen
hem of haar waard is. Dit in combinatie met hetgeen iemand zich kan permitteren.

"Ik heb er vertrouwen in dat me dit
voldoende gaat opleveren, zowel aan
geld als aan voldoening," zegt Antoon.
Klanten zijn welkom aan de IJselweg
16 in Vierakker.

Heeft een andere plek uw voorkeur,
dan is dat in principe ook mogelijk.
Wilt u meer informatie?

Kijk dan op www.antoonwuestman.nl
of bel 06 12 40 55 30.
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Sfeer proeven en ideeën opdoen
tijdens open dag Deco Home Harmsen

Bekveld doet mee aan
klassenactie 'Day For Change'
De leerlingen uit groep 7 en 8 van
CBS Bekveld doen mee aan de landelijke klassenactie van 'Day For
Change'. Dit houdt in dat zij een
microkrediet van 20 euro hebben
ontvangen en daarmee mogen ze
hun eigen onderneming opzetten.
Het doel is om met de opbrengsten
hiervan mensen in arme landen een
microkrediet te verschaffen. Nadat de
kinderen hiervoor groepsgewijs een
planning hebben gemaakt, is er een
brief rondgedeeld waarin ze mensen
hebben gevraagd of ze klussen voor
hen mogen doen. Dit varieert van tuinwerkzaamheden en auto’s wassen tot

het schoonmaken van konijnenhokken
en dergelijke. Zo hebben ze afgelopen
week op kinderboerderij Feltsigt geholpen om de dierenverblijven schoon te
maken. Er zullen nog vele klussen volgen. Dit allemaal voor het goede doel!
De stichting 'Day For Change' is in 2006
opgericht en is een jaarlijks terugkerende actie. Het is onder andere een initiatief van Marc Klein Essink. Op 5 mei
is er een grote live-tv uitzending van
Paul de Leeuw. Hierin zal het totale
eindbedrag van Day For Change bekend worden gemaakt. We hopen natuurlijk dat er door de 8000 basisscholen, die hieraan meewerken, een mooi
bedrag wordt opgehaald!

Duizenden bezoekers verwacht in Toldijk

Oranje Power Festival
voor jong en oud

De nieuwe hoogwerker van negentien meter.
Het voorjaar is een mooie tijd om inspiratie op te doen. Wanneer u toe
was aan iets nieuws voor in en buiten uw woning, dan kreeg u volop
ideeën tijdens de open dag die werd gehouden bij Harmsen Vakschilders
en Deco Home Harmsen aan de Zelhemseweg in Hengelo.
De bezoekers konden de nieuwste buitenverven in vele kleuren uitproberen.
Professionele schilders vertelden hoe
u de kwast het beste kunt gebruiken.
Met de nieuwe hoogwerker van negentien meter, lieten de schilders zien
hoe ze op hoog niveau werken.

In de Deco Home showroom werden
de allerlaatste trends op het gebied
van interieurverf, behang, meubelstof
en vloeren gepresenteerd. De nieuwste verven brengen wanden echt tot leven, of u nu kiest voor oude Engelse
kleuren of trendy glitter en glamourverf. Bij Deco Home Harmsen vindt u

de beste verven van topmerken op een
rij. Ook deze nieuwste verven van onder meer Sigma, kon de bezoeker zelf
uitproberen. Wandversiering is eigenlijk niet meer nodig met de stijlvolle
behangsoorten van vandaag de dag.
De interieurstoffen zijn nog mooier
dan voorheen. Het bloemetjesgordijn
mág weer en is mooier dan ooit. De
grote stalenboeken laat een grote keus
zien. Kortom, het was tijdens de open
dag écht sfeer proeven en velen gingen met nieuwe ideeën naar huis.
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Ze zit biej mekaar veur ’t huus onder d’n boom. Den boom nog zonder blad want dat zit er nog an te
kommen. En toch lekker in de zonne in ’n tuin zitten. Het is toch merakels dat dit kan dit veurjaor.Gert
was bliej dat Hendrik en Riek langskwammen veur ne komme koffie.
As mansleu is het mangs better praoten dan met de eigen vrouwe. En
Gerrie hadde grote plannen. Ze las
in de krante dat het meugelijk is
umme in de gemeente Bronckhorst
oew boerderieje uut te breiden tut
een dubbele wooning. Daor zol Gerrie mear van willen wetten. Verbouwen en dan de getrouwde dochter
met kleinkindre hier op an? Hendrik las ok in de krante dat ze in
Oost Gelre, onze buurtgemeente,
trammelant kregen. Protest, tegen
de bouw van een splinterniej gemeentehuus. In Lochem bunt ze daor ok al met bezig en ok Berkelland
hef grote plannen. Ja wat een wonder, want ze zit oaveral op de bodem van de gemeentelijke schatkiste te krabben. Dat groot worden
van de gemeente hef nog niks opgeleverd. Dat hef zelfs vulle extra gekost. En no een bedrag van 16 miljoen das neet niks. Hendrik as old
boekholder least zo iets met vulle
andacht. Verwonderd zich oaver de
redenering waorumme ze zo vulle
geld wilt spenderen an zo’n prestige gebouw. En dat zal altied vulle
duurder worden dan de begroting.
Dat is nog nooit anders gewest. Um-

me de leu zo wiet te kriegen dat ze
de bezwaorn inslikt is er altied de
neiging umme het te rooskleurig
veur te stellen. En zit de warkers op
zo’n gemeentehuus er dan no zo
slecht biej ? Gert verwonderd zich
dat er in ons Bronckhorst nog niks
bekend is van de kosten? Ze hebt
een groot stuk bouwgrond gekocht.
Wat dat gekost hef? En no hebt ze
slimme jonges an het wark umme
een plan helemaol uut te warken.
Wat dat geet kosten? Ok 16 miljoen? En wat geet er dan gebeurn
met het mooie gebouwen, het olde
gemeentehuus en de laatste nieuwbouw die dan neet mear neudig
bunt? Hendrik:” Dat zult ze wel wear afbrekken. En dan kan Pro Wonen daor wel een groot verzorginshuus veur leu met vulle geld wear
near zetten. Die woningfabriek
bulkt van het geld. Ze brekt oaveral
af, soms nog heel goed in de varve
en de leu best te vreane en nog gin
40 jaor old en ze bouwt dan wear
wat groters en wat niejs. Het voldut
neet mear an de eisen? Ze hebt gewoon te vulle kapitaal in de kas.
Wat de gemeenten betreft is dat
heel anders. Die zult het toch via de
belasting biej de burgers motten
halen. Gert stelt veur um een endjen te gaon kuiern. Dat is Hendrik
best. De mooiste tied van het jaor
no at alles uutlup en greun wordt.
Gert wil Hendrik zien mening weten oaver Gerrie eur plan. Vulle
geld uutgeven en er een dubbel

wonhuus van maken en dan de
dochter en kleinkindre hier op an
halen. Hendrik kik arg zuunig:
”Weet iej wat dat geet kosten? En
die dochter verwacht dat jullie dat
betaald? En dan heb iej de kindre
vlak op de pot? Bunt jullie oppas
grootolders? Gerrie liekt dat natuurlijk arg mooi. Kleinkindre umme de deure. Maor die wordt groot
en dan? Wil iej altied wel weten
wat er gebeurt achter de deure van
oew volwassen blagen ? Een old gezegde: ’zorg dai de schoorsteen van
oew kindre neet kunt zien roken.
Vrogger kon dat vake neet anders.
Ik kan mien veurstellen jong dai daor gin zin an hebt. En het argument
straks ai older wordt en hulp neudig hebt dan hij ‘t good veur mekaar? Dat leikt mien ok niks. Vulle
better umme oew olde butte deur
ne vrumden te laoten verzorgen. En
iej kunt van allerei hulp in kopen
in dizze tied. Desnoods komt ze
drie kear daags um oew te helpen.
Nee Gert ik kan mien veurstellen
dai neet dadelijk in hoera stemming bunt met Gerrie uur plan.
Het is nog de vroage of oew dochter
en schoonzoon dat eiges wel zo
graag wilt. Wilt die zo graag een
paar olden zo vlak biej zik die commentaar geeft op van alles en nog
wat? Het zal in elk geval veur oew
vulle geld gaon kosten.” Opgelucht
tret Gert met Hendrik wear op
huus an, bliej met ne goeien kameraod. De Baron van Bronckhorst.

Het team van OPF. Op de voorgrond Gerrit Garritsen en Gerrit-Jan van Enck. Op de trekker
Jan Smits en Trees Garritsen.
“Het gaat heel goed met de voorbereiding. We hebben alles zo goed
als rond en het ziet er goed uit. Samen met het team medewerkers
gaan we er helemaal voor”. Organisator Gerrit-Jan van Enck is razend
enthousiast over het Oranje Power
Festival (OPF) dat de tweede editie
ingaat. Het evenement wordt gehouden op 27, 28 en 29 april op het
terrein van Vleesboerderij Garritsen aan de Wolfsstraat in Toldijk.
Drie dagen staat het OPF in het teken
van muziek, feest, auto’s en tractoren.
Vrijdag 27 april treden de topbands
Van Dik Hout en Bløf op. Enkele weken geleden kreeg Bløf vier van de vijf
nominaties 3FM Awards.
Van Enck: “Het is écht apart als je als
band er vier wint. Voor het OPF is dat
natuurlijk een mooie opsteker. Maar
de band Van Dik Hout is natuurlijk
ook super”. Bløf is op dit moment
toonaangevend, maar Van Enck vindt
dat Van Dik Hout niet veel minder is.
“Het is een échte topband. Ook het bezichtigen van de autotuning zal veel
belangstelling trekken”.
Zaterdag 28 april is er onder meer een
cross met vrachtwagens, een bangerrace en een sprintrace. ’s Avonds treden er diverse artiesten op in de feesttent. Zondag 29 april zullen er vele
pk’s over het terrein donderen. Er is
dan veel mechanische sport te zien.
Één onderdeel daarvan is het NK Tractor pulling.
“Dat we het NK hier houden, heb ik
aan Jan Smits (mede-organisator red.)
te danken”. Het is de eerste wedstrijd
in de B-divisie. De aanvang is om 12.00

uur. Het wordt een groot spektakel,
weet Van Enck. “We hebben de beschikking over drie banen. De wedstrijd gaat achter elkaar door. Het publiek hoeft zich geen moment te vervelen”. Er wordt getrokken op twee banen van TSTA en één van de overkoepelende organisatie NTTO. Twee sleepwagens komen uit België. Zowel de Europese- als de Nederlandse kampioen
komen aan de start.

Er komt in Toldijk een grote feesttent
te staan van 70 bij 42 meter. Er kunnen zesduizend mensen in. “We gaan
er vanuit dat het in ieder geval héél
druk wordt. Het uitgangspunt is een
volle bak. Met Van Dik Hout en Bløf is
dat ook gewoon reëel. Twee topbands
voor dertig euro, dat moet gewoon
kunnen”, vindt Van Enck.

Alle drie dagen is er veel te doen voor
jong en oud. Er is een compleet kinderdorp en er zijn diverse kermisattracties. Op zaterdag en zondagmiddag is er voor de kleinste kinderen,
gratis limonade te krijgen. “Dat is een
service die wij verlenen. De ouders
kunnen dan rustig alles bekijken en
de kinderen worden vermaakt door
ons team. Het OPF is écht een evenement voor het hele gezin”.

Bezoekers aan het OPF bij Vleesboerderij Garritsen in Toldijk worden omgeleid via Baak richting Steenderen en
daarna de Covikstraat. Er is parkeergelegenheid voor zo’n vijfduizend auto’s.

Kaarten voor het OPF zijn te bestellen
via: www.oranjepowerfestival.nl. Op
de website staan ook de voorverkoopadressen.
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Hengelo

Show van diverse paarden- en ponyrassen
Biologische markt met streekproducten
Presentatie van verenigingen
Boerenkapel van Crescendo

Hengelo presenteert:
PAARDENMARKT EN KRAMENMARKT

Zaterdag 28 april 2007

Hengelo presenteert is een uitgave van de Hengelose Ondernemers Vereniging in samenwerking met plaatselijke verenigingen en VVV.
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Beste mensen,

Graag wil ik u namens de Marktvereniging Hengelo (Gld.) e.o. uitnodigen
voor de Voorjaarsmarkt op zaterdag 28 april a.s. De gebruikelijke Paardenmarkt, die gewoontegetrouw om acht uur ’s ochtends begint, willen
we extra luister geven door dit keer niet een hengstenshow maar een rassenshow te houden in de Spalstraat. Diverse vertegenwoordigers van zoveel mogelijk paarden- en ponyrassen hier uit de regio zullen aan het publiek getoond worden, daarbij zal commentaar worden gegeven door een
speaker vanuit onze geluidswagen. Praktisch alle gangbare paarden- en
ponyrassen, van klein naar groot, zijn hier in de regio aanwezig en die zullen we dan ook laten zien op 28 april om tien uur ’s ochtends.

AANVOER PREMIE MARKT:
PONY’S 4 MARKTLOTEN,
PAARDEN 6 MARKTLOTEN

Naast de Paardenmarkt is er ook nu
weer een kramenmarkt, waarbij het
accent ligt op de biologische en/of
streekproducten uit de regio. Vanuit
de media wordt melding gemaakt van
een toenemende vraag naar biologische producten, vooral vanuit het buitenland. Maar ook voor de mensen
hier in de regio is het belangrijk te
streven naar streekeigen, veelal biologisch geproduceerde, producten daar
er toch steeds meer een markt voor is.
Mensen gaan steeds bewuster zoeken
naar een gezonder voedselpakket. Er
komen op de a.s. markt niet alleen biologisch geteelde groenten, aardappelen enz., maar ook eigen gebrouwen
bier, zelf gemaakte landbouwwijnen

honing, honingproducten en fruitproducten. Verder ijsproducten van eigen
melkvee en natuurlijk de gebruikelijke vishandel ‘Hengel’ en de wafelbakkers van Crescendo. Al deze activiteiten/kramen zullen zich bevinden voor
de Welkoop. Verder zullen er enkele
kramen zijn met artikelen, gemaakt
via handenarbeid (bijv. kleding en decoraties enz.). Nieuw op deze Voorjaarsmarkt is ons initiatief om een
aantal plaatselijke verenigingen de gelegenheid te geven om zich op onze
markt middels een marktkraam te
presenteren aan het publiek; om te laten zien wat hun mogelijkheden en
activiteiten zijn.
Mochten er nog verenigingen zijn, die
niet door ons benaderd zijn maar toch
van deze gelegenheid gebruik willen
maken, kunt u contact opnemen met
de Marktvereniging (telefoonnum-

mer: 0573-221110). Al met al een Voorjaarsmarkt waar meerdere dingen te
doen en te beleven zijn, de moeite
waard om op zaterdag 28 april, wat
eerder uit bed te stappen en even door
de Spalstraat te lopen, om zo de sfeer
te proeven van een gezellige Hengelose markt. Laten we met ons allen de
traditie en het eigen karakter, waar
Hengelo Gld. beroemd door geworden
is, zien te behouden.
Het alternatief is dat buitenstaanders,
d.w.z. adviesbureaus, projectontwikkelaars e.d. het karakter en de sfeer in
uw dorp gaan bepalen. Gezien de grote belangstelling van u voor de pas opgerichte Dorpsbelangen-vereniging
Hengelo is dat zeker niet uw wens,
dus Hengeloërs: “Let op uw zaak”.
Hengelo, het geografische centrum
van de gemeente Bronckhorst, moet
toch ook het sociaal-economische centrum kunnen zijn, waar het voor de
Bronckhorsters goed toeven is.
Hopend op veel publieke belangstelling, mooi weer en gezelligheid, tot
ziens op de Voorjaarsmarkt,
Namens de Marktvereniging,
A.R.J. van Ingen (voorzitter)

aan diverse verenigingen
Paardendorp Hengelo (Gld.) wordt
de mogelijkheid geboden hun aktiviteiten op de markt te presente-

Zaterdag 28 april '07 wordt er
in Hengelo (Gld.) door de
Marktvereniging in samenwerking met de H.o.V. weer een
traditionele Paardenmarkt gehouden. Aanvang 08.00 uur.
Aanvoerpremies: Paarden 6
Marktloten, pony's 4 Marktloten.

Om de naam en faam van "Paardendorp Hengelo" gestalte te geven wordt er ook een Rassenshow
gehouden. Diverse paarden en pony-rassen worden aan het publiek
getoond, voorzien van commentaar door een speaker in de ge-

luidswagen. Alles vindt plaats in
de Spalstraat voor de Welkoop.
Aanvang 10.00 uur.

Hengelo

VOORJAARSMARKT

ren. Het geheel wordt muzikaal
opgeluisterd door de Boerenkapel

EMM volop in de voorbereidingen
Nu de dagen weer langer worden,
begint het bij iedereen weer te
kriebelen!
Gelukkig is dit ook het geval bij de
commissieleden en bestuur van de
schutterij EMM, De eerste vergaderingen zijn inmiddels al weer achter de
rug!In de laatste vergadering werd de
vraag gesteld: WAT MOETEN WE
DOEN OM ONZE MOOIE OPTOCHT
VERDER TE VERGROTEN EN TE VERBETEREN ?

spekken en de onderlinge band van
uw deelnemende leden te versterken!
Vergeet hierbij vooral niet de voorpret
tijdens het bouwen met als hoogtepunt natuurlijk de optocht zelf!

Graag wil de schutterij alle verenigingen, sportclubs,buurten, straten,
etc.etc.etc. uitnodigen om (weer) eens
mee te doen aan de Hengelose kermisoptocht! Hoewel ze terdege beseffen
hoe veel werk het is om een optochtwagen te maken kan en mag de kermis niet doorgaan zonder een fatsoenlijke optocht.

DUS DOE MEE EN GEEF U OP
TIJD OP!!
Omtrent de organisatie van het weekend in september lopen de organisaties voorspoedig. Reeds 26 schutterijen/gilden meldden zich om deel te nemen.
Ook voor de vrijdagavond met het muziekfestival Hengelo Gld zijn de plannen weer concreter daar alles is geregeld met betrekking tot vergunningen, huur materialen en door de organisatie Hart voor muziek is toegezegd
één dezer dagen met namen van de artiesten te zullen komen zodat wij in
een volgende editie al wat meer van
de sluier kunnen oplichten.

In een gemeenschap met een zeer rijk
verenigingsleven moet het mogelijk
zijn om (ex)deelnemers en ook nieuwe groepen te mobiliseren om een wagen te bouwen die de Hengelse optocht waardig is! Dit is tevens een
mooie gelegenheid om uw clubkas te

Op de website EMMHENGELO.NL zal
zo actueel mogelijk de gegevens van
dit weekend worden bijgehouden. Op
deze site staan ook de gegevens die u
nodig heeft voor eventuele informatie
welke verband houden met de kermis
van 11 tot 15 juli.

van muziekvereniging Crescendo.
Namens de Marktvereniging,
A.R.J. van Ingen, voorzitter.

Naast de Paardenmarkt is er ook een
kramenmarkt,
waarbij het accent
ligt op biologischeen/of streekprodukten uit de Achterhoek.
Tevens wordt er
een nieuw "Bronckhorster biertje" gepresenteerd, en er

Boerderij Ruimzicht in Halle
heeft een winkel met eigen biologische streekprodukten:
kaas, vlees en groenten.
Wij bezorgen wekelijks groentepakketten.
www.boerderijruimzicht.nl
(06) 24 11 70 89
Kom op bezoek: wij willen alles graag laten zien !

VRIJDAG 27 APRIL
KAARTVERKOOP
Kaarten voorverkoop
€ 17,50
FNRS-leden
Ruiterpaspoorthouders
Leden Hippische Ver.
€ 15,Kaarten zijn te koop in
het Grand Café van het
Paardensportcentrum
of u kunt kaarten bestellen via de
e-mail: info@psc-lichtenvoorde.nl
Locatie:
Paardensportcentrum Lichtenvoorde

DRESSUURGALA

PROGRAMMA

MET

17.30 uur
Deuren geopend

ANKY VAN GRUNSVEN

18.30 uur
Aanvang Clinic

&

HANS PETER MINDERHOUD

19.00 uur
Hans Peter Minderhoud
20.00 uur
Anky van Grunsven

PAARDENSPORTCENTRUM LICHTENVOORDE - WEIJENBORGERDIJK 34 - 7131 NK VRAGENDER - TEL. 0544 - 37 32 64 - WWW.PSC-LICHTENVOORDE.NL

Café - Bar - Zaal
Bleekstraat 3, 7255 XZ Hengelo (Gld.)

Vrijdag 27 april
Zaterdag 28 april
Zaterdag 28 april
Zaterdag 28 april

Het adres voor:
Bedrijfsfeesten, partijen en bruiloften
Diners
Warme en koude buffetten
Vergaderingen
Verzorging van uw catering
2 Biljarts

Zondag 6 mei
Zondag 6 mei
Vr 11 en za 12 mei
Donderdag 17 mei
Zaterdag 9 juni
Zondag 10 juni

Jan en Leny Wolbrink
en medewerkers

Zondag
Zondag
Zondag
Zondag
Zondag

10-juni
10 juni
24 juni
01 juli
1 juli

Zaterdag 7 juli
Woensdag 11 juli

• NIEUWE EN GEBRUIKTE FIETSEN EN BROMFIETSEN
• GROTE VOORRAAD ONDERDELEN
• VERHUUR VAN FIETSEN, TANDEMS EN FAMILIEFIETSEN
• VERKOOP VAN SKELTERS
• Collectie 2007 volop op voorraad!

Zaterdag 14 juli
Wo 11 t/m zo 15 juli
Zaterdag 28 juli
Di 21 t/m vr 24 aug
Za 25 en Zo 26 aug
Zondag 26 augustus
Zaterdag 1 sept
Zaterdag 1 sept
Zondag 2 sept
Vrijdag 14 sept
Zondag 16 sept
Zondag 16 sept
Zondag 23 sept
Zondag 30 sept
Za 13 en zo 14 okt
Zondag 14 okt
Zaterdag 20 okt
Zondag 18 nov
Zondag 16 dec
Zondag 23 dec
2e Kerstdag (26dec)

DOORLOPENDE EVENEMENTEN:
WEEKMARKT

Elke vrijdagmiddag van13.00 tot 17.00 uur.
Lokatie: Parkeerplaats gemeentehuis - Raadhuisstraat

ACHTERHOEKS
MUSEUM 40-45

Marktstraat 6 Hengelo Gld. Het hele jaar geopend op
woensdag, zaterdag en zondag van 13 tot 17uur.
Vanaf 1 april t/m 31 okt ook donderdag-/vrijdagmiddag en in juli/augustus tevens
op dinsdagmiddag open.
Ook op feestdagen behalve 25 december en 1 januari.
Groepen vanaf 10 personen op afspraak ook mogelijk op andere tijden.
0575-463942

• NU: diverse 2006 modellen van
GAZELLE • BATAVUS • KOGA-MIYATA • GIANT • SPARTA

tegen scherpe prijzen!!

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

Toneeluitvoering buurtver. De Noabers Partycentrum Langeler 19.30u
Voorjaarsmarkt: paarden- en ponymarkt met paardenrassen-show
Centrum Hengelo Gld aanvang: 08.00 uur
Concert m.m..v. Ulfse Nachtegalen o.l.v. Ben Simmens. Locatie St. Willibrorduskerk.
Aanvang: 20,00 uur, kerk open: 19.30 uur.
Concert Muziekver. Concordia i.s.m. the Hurricane’s aanvang. 20.30u
Lokatie Sporthal de Kamp.
Vogelschieten om titel Koning van Bronckhorst Dorpshuis De Horst
Schuttersgebouw St.Jan Keijenborg.
Lentetocht met voorrijder. Vertrek 9.15 bij cafe Evers, Keijenborgseweg 27,
te Velswijk.
Slaatjesactie Crescendo, in heel de voormalige gemeente Hengelo, Huis aan huis.
Hemelvaartsdag Broodlevering bij de Muldersfluite Locatie Zelhemseweg te
Hengelo Gld.
Rommelmarkt, Org. Crescendo, locatie parkeerplaats Sporthal de Kamp,
aanvang: 10.30 uur.
Concours Hippique LR de Bosruiters, Locatie de Hietmaat, Zelhemseweg,
aanvang: 9.00 uur.
Triatlon Sportpark het Elderink Hengelo Gld vanaf: 09:00
Individuele open zondag Hengelo Gld
Kermisoptocht Centrum Keijenborg vanaf: 13:30
Rommel- en antiekmarkt Booltinkplein Keijenborg vanaf: 10:00 tot: 15:00
Zomertocht met voorrijder. Vertrek 9.15 bij cafe Evers, Keijenborgseweg 27,
te Velswijk.
Paardenkeuring Wehlspony's + wedstrijddag . locatie de Hietmaat,
aanvang: 09.00 uur.
Kermismarkt, paarden en ponymarkt en grote warenmarkt.
Centrum Hengelo - Spalstraat. Aanvang: 9.00 uur.
Paardenkeuring New Forestpony's, locatie de Hietmaat, aanv.: 09.00 uur.
Zomerfeesten in Hengelo Gld. Lunapark met KERMIS.
Paardenkeuring Gelders Paard, de Hietmaat.
Avondmotorvierdaagse, KMC 95, cafe Evers, Velswijk.
Veteranenrally, Varsselse Molen.
Braderie: Centrum Hengelo Gld.
Hengelsfeest, Locatie Zelhemseweg, hoek Winkelsweg.
Paardenkeuring Dartmoor en Friesche Paard, de Hietmaat.
Open dag In Stap en Draf, Locatie de Hietmaat , aanvang: 09.00 uur.
Muziekfestival Hengelo Gld, de Hietmaat. Org: EMM/cafe Wolbrink
Federatie Schuttersdag, de Hietmaat. Org; Schutterij EMM
Algemene Koopzondag Centrum Hengelo Gld.
Concours Hippique Ponyclub Hengelo, de Hietmaat.
Herfsttocht KMC 95, cafe Evers, Velswijk.
Samengesteld Menwedstrijd In Stap en Draf, de Hietmaat.
Individuele open zondag Hengelo Gld
Najaarsmarkt, paarden-en ponymarkt Hengelo Gld.
Intocht Sinterklaas, Centrum Hengelo Gld.
Individuele open zondag Hengelo Gld
Individuele open zondag Hengelo Gld.
Koopzondag meubelzaken Hengelo Gld.

KLOMPENMUSEUM Uilenesterstraat 10a, Keijenborg, tevens winkel met producten van de boerderij.
Dagelijks geopend van 9-19 uur, op zaterdag van 9-17 uur. 0575-463030
DE LINDENHOF

Boerderij- en Natuurmuseum, Kremersdijk 5, Hengelo Gld.
Groepen op afspraak 0575-463221

De gegevens van deze evenementenkalender zijn door de plaatselijke VVV ingebracht op basis van aangeleverde informatie. De plaatselijke VVV en
de regio-VVV aanvaardt generlij aansprakelijkheid voor schade ontstaan door eventuele fouten en/of onvolkomenheden in de vermelding.

Administratiekantoor

DE WENDING
Wij verzorgen voor u:
•
•
•
•
•

De complete verwerking van uw (loon-)administratie
Samenstellen periodieke resultatenoverzichten
Fiscale aangiften
Belasting- en bedrijfsadviezen
Ondersteuning bij automatisering van uw bedrijf

NU OOK BOEKHOUDEN ON-LINE
VRAAG EENS NAAR
DE MOGELIJKHEDEN

Vele artikelen met
paarden-thema’s!
o.a. etui’s, pennen, schriften, pennenblik,
vriendenboekjes, briefpapier, boeken, etc.

Spalstraat 29 Hengelo Gld.
Tel. (0575) 46 38 28

Jaargang 3
Nr. 17, 24 april 2007

Toekomstvisie voor het kleinste stadje van Nederland

Gemeentehuis:

Gemeente geeft inhoud aan toekomst van Bronkhorst

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.

Iedereen kent Bronkhorst: het
kleinste stadje van Nederland.
Jaarlijks bezoeken zo'n 80.000
mensen het monumentale stadje
aan de IJssel. Dit is goed voor de
economie van het stadje en de
gemeente Bronckhorst als geheel,
maar het brengt ook een aantal
knelpunten met zich mee,
bijvoorbeeld voor het verkeer en de
leefbaarheid. Daarnaast vragen veel
mensen zich af welke kant het op
moet met Bronkhorst in de nabije
toekomst: meer toerisme of behoud
en verbetering van het bestaande?
De gemeente Bronckhorst start
binnenkort met het opstellen van
een toekomstvisie voor Bronkhorst,
waarin dit soort vragen een plek
krijgen. De gemeente brengt samen
met betrokken organisaties én
bewoners de huidige situatie in
beeld: wat is er op dit moment
allemaal, welke knelpunten en
kansen zijn er en welke scenario's

avond, een exacte datum hiervoor
volgt nog.

zijn denkbaar voor de toekomst van
het kleinste stadje van ons land?
Uiteindelijk wil de gemeente, samen
met alle betrokkenen, een keuze
maken voor de toekomst van het
stadje en dit uitwerken en uitvoeren
in de komende jaren.
Bewoners nauw betrokken
De gemeente betrekt de bewoners

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.

De gemeente houdt u de komende
tijd via deze gemeentepagina's en de
website www.bronckhorst.nl op de
hoogte van de voortgang van de
toekomstvisie. Voor vragen kunt u
contact opnemen met Ingrid Oonk
van de gemeente, tel. (0575) 75 03 64
of ingrid.oonk@bronckhorst.nl.

Politie gaat vanaf 1 mei a.s. handhaven B en w willen jongeren- en ouderenop overtreding van verbod voor
steunpunt bij sporthal De Kamp in
motorvoertuigen op Wichmondseweg in Hengelo realiseren
Hengelo Gld.
De voormalige gemeente Hengelo
Gld. en de provincie Gelderland
hebben de afgelopen jaren een
aantal verkeersveiligheidsmaatregelen getroffen aan de Rondweg
N316 in Hengelo Gld. De meest in
het oog springende maatregelen
zijn de aanleg van drie rotondes
en de afsluiting van een aantal
aansluitingen op de Rondweg. Eén
van de aansluitingen op de Rondweg
die is komen te vervallen, is de
aansluiting van de Wichmondseweg
op de Rondweg. Om de Wichmondseweg via de rotonde in de Vordenseweg te ontsluiten, is het
fietspad tussen de Wichmondseweg
en de Meeninklaan tot parallelweg
opgewaardeerd.
Aanwonenden van de parallelweg
waren bevreesd voor een forse
verkeersstroom over de parallelweg.
Daarom hebben gemeente en
provincie besloten de parallelweg en
de Wichmondseweg (tussen de
parallelweg en de Koningsweg) door
middel van borden af te sluiten voor

motorvoertuigen, met uitzondering
van bestemmingsverkeer.
Aanwonenden van de Wichmondseweg (tussen de Koningsweg en de
Lankhorsterstraat), Koningsweg
(tussen de Wichmondseweg en de
Beekstraat) en de Beekstraat
krijgen de mogelijkheid voor een
proefperiode van één jaar een
ontheffing van het verbod aan te
vragen. Nu hiermee de procedure
afgerond is, kan ook weer
handhavend opgetreden worden.
Waarschuwingsperiode
De politie start vanaf 1 mei a.s. met
een handhavingstraject. Gedurende
een periode van twee weken wordt
waarschuwend opgetreden, waarna
vanaf 15 mei gebruikers van de weg
die geen ontheffing hebben of
bestemmingsverkeer zijn, bekeurd
worden. Door de handhaving te
intensiveren zal naar verwachting
de verkeersintensiteit aanzienlijk
afnemen.

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

en ondernemers van Bronkhorst
nauw bij het opstellen van de
toekomstvisie. Zij zijn immers de
mensen die dagelijks in Bronkhorst
wonen en werken. Zo komt er in mei
een huis-aan-huis-enquête om de
meningen en ideeën van bewoners
en ondernemers te peilen. In juni
worden de resultaten hiervan
besproken op een brede informatie-

Ook zoekt de gemeente samenwerking met relevante partijen
zoals de VVV, het Recreatieschap
Achterhoek-Liemers, het
Toeristisch Recreatief Overleg
Bronckhorst (TROB) en
Staatsbosbeheer. Op deze manier
hoopt de gemeente hun kennis en
ervaring te mobiliseren en te
gebruiken in de toekomstvisie voor
Bronkhorst. De gemeente heeft
Bureau BUITEN uit Utrecht opdracht
gegeven om de ontwikkeling van de
toekomstvisie te begeleiden.

Nuchter Zat! op Graafschap TV
Op 25 april a.s. om 20.00 uur is op
Graafschap TV de laatste uitzending
van Nuchter Zat!, de vierdelige serie
over jongeren en alcoholgebruik.
Hoe kun je je kind opvoeden als het
om alcohol gaat? Wat moet je doen
als je zoon of dochter enkel zijn of
haar verjaardag wil vieren mét
alcohol? Wat doe je als andere
ouders wel alcohol aan je kind
schenken? Heb je als ouder invloed
op het alcoholgebruik van je kind?
In de vierde uitzending van Nuchter
Zat gaan twee jongeren in gesprek

met ouders en andere opvoeders,
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).

B en w willen bij sporthal De Kamp
aan de Sarinkkamp in Hengelo Gld.
een multifunctionele ruimte
realiseren die onderdak biedt aan
een jongeren- en ouderensteunpunt
(inclusief het geplande Wmosteunpunt). Hier moeten kantooren spreekruimten komen van
waaruit de jongerenopbouwwerker
van de gemeente en de nieuwe
Hengelose Stichting Welzijn
Ouderen werken om jongeren en
ouderen van informatie en advies
te voorzien. In de toekomst kunnen
andere functies hier ook een plek
krijgen, bijvoorbeeld een vrijwilligerssteunpunt. Het gezamenlijk
gebruiken van de ruimte kan goed
omdat het geven van advies en
informatie vergelijkbaar is ook al
zijn de doelgroepen verschillend.
B en w leggen het voorstel in mei
aan de gemeenteraad voor.
Op dit moment wordt de ruimte al

gebruikt door de jongerenopbouwwerker. De huidige inrichting past
echter niet bij de werkwijze van het
jongerenopbouwwerk dat jongeren
(-organisaties) ondersteunt bij het
organiseren van activiteiten. Ook
voor het gebruik van de ruimte als
Wmo- en ouderensteunpunt van de
Stichting Welzijn Ouderen moet de
inrichting aangepast worden. B en w
willen in de ruimte een centrale
ontvangstruimte, kantoorruimten en
spreekkamers inrichten. Het
ouderen- en jongerensteunpunt
blijft in beheer van de gemeente.
Over het gebruik van de ruimten
maakt de gemeente duidelijke
afspraken met de gebruikers. Het is
de bedoeling dat de steunpunten in
het najaar openen.
De nieuwe steunpunten zijn
onderdeel van het ouderen- en
jongerenbeleid dat de gemeente
vorig jaar vaststelde.

Invoering nieuwe afvalsysteem
30.000 afvalcontainers vervangen... een hele operatie
Het uitzetten van de nieuwe bechipte
containers is onlangs gestart.
Evenals het ledigen en ophalen van
de oude afvalcontainers. Wellicht
zijn uw containers al vervangen. De
omruilperiode loopt van half april tot
half juni en gaat in etappes. Als u
aan de beurt bent, ontvangt u
hierover thuis een brief. Ondanks
dat ons afvalinzamelbedrijf Berkel
milieu precies te werk gaat, gaat er
ook wel eens wat mis. De gemeente
en Berkel milieu spannen zich in om
dit dan zo goed mogelijk op te
lossen.
Met vragen over de afvalinzameling
en -containers kunt u ons op twee
manieren bereiken. Het telefoonnummer van de Afval-InformatieLijn is (0575) 75 03 10. De laatste tijd
hebben wij opmerkingen gekregen
over de bereikbaarheid van de AfvalInformatie-Lijn. Met de inzet van
extra mensen wordt deze de komende periode verbeterd. Maakt u liever
gebruik van e-mail dan kunt u
mailen naar afval@bronckhorst.nl.
Een aantal vragen of opmerkingen
komt vaker voor. Daarom hier de
antwoorden op de enkele veel
gestelde vragen:
Levering van een verkeerde
container
U kunt contact opnemen met Berkel
milieu via de Afval-Informatie-Lijn of
mailen naar afval@bronckhorst.nl
Geen informatiebrief met omruildatum en oudpapier-sticker
ontvangen
De omruilactie loopt van half april
tot half juni. U kunt later aan de
beurt zijn. Hebben al uw buren wel
nieuwe containers ontvangen maar
u niet, dan verzoeken wij u contact
op te nemen met de Afval-Informatie-Lijn.
U heeft geen container-keuze via
een formulier opgestuurd of via
internet doorgegeven
Bezit u al afvalcontainers, dan
ontvangt u automatisch een nieuwe
standaardset van 140 liter grijs en
groen. Eind 2007 kunt u eenmalig
tegen een tarief van 12 euro
containers laten omruilen.
Informatie volgt via een nieuwsbrief.

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

Had u geen afvalcontainers en wilt u
dat in de nieuwe situatie wel, dan
verzoeken wij u contact op te nemen
met de Afval-Informatie-Lijn.
Te laat wijzigingen doorgegeven
De periode dat u een wijziging van
uw containers kon doorgeven, is op
3 maart jl. verstreken. Eind 2007
kunt u via de omruilronde de
container(s) laten omruilen voor
12 euro.
Aanvragen compostvat
De periode voor het aanvragen van
een gratis compostvat is verstreken.
Als u een compostvat heeft besteld,
wordt deze in april geleverd. Heeft
u vragen of opmerkingen over de
levering van het compostvat dan
kunt u contact opnemen met het
telefoonnummer aangegeven bij
levering van het compostvat.
Oude containers niet opgehaald
U kunt contact opnemen met Berkel
milieu via de Afval-Informatie-Lijn of
mailen naar afval@bronckhorst.nl
Papiercontainer
Een 240 liter papiercontainer heeft
qua afvalinzameling veel voordelen.
Via de antwoordstrook bij de brief
over de omruiling kunt u desgewenst een 240 liter container
aanvragen. Heeft u dringende
redenen (kleine behuizing of kleine
tuin) om een 140 liter papiercontainer te gebruiken, dan kunt u
tot 1 juli a.s. een aanvraag indienen
bij de Afval-Informatie-Lijn.
Aanleg milieuparkjes
De aanleg van de milieuparkjes

(ondergrondse containers voor
verschillende afvalfracties o.a. glas
en zuivel-/sappakken) is voorzien
voor 1 juli a.s. Deze planning is krap,
echter bij niet tijdige realisatie
draagt Berkel milieu zorg voor
bovengrondse noodvoorzieningen.
In de huidige situatie zijn er mogelijkheden in voldoende mate om het
glas, papier en textiel kwijt te raken.
Voor overige vragen of opmerkingen, kunt u contact opnemen met de
Afval-Informatie-Lijn of mailen naar
afval@bronckhorst.nl. De komende
periode doen Berkel milieu en de
gemeente hun uiterste best om de
vervanging van de afvalcontainers
zo goed mogelijk te laten verlopen
en uw vragen of opmerkingen te
beantwoorden.

Huiselijk geweld: zo veel vormen
Huiselijk geweld is de omvangrijkste vorm van geweld in onze
samenleving. Bijna de helft van alle
Nederlanders maakt ooit in zijn of
haar leven op enige wijze geweld in
de thuissituatie mee. Mensen zijn –
zeggen de cijfers – nergens zo
onveilig als thuis. De gevolgen van
thuisgeweld kunnen ernstig zijn:
bijvoorbeeld verscheurde gezinnen,
psychische en psychiatrische
problemen, middelengebruik en
verslaving, werkverzuim.
Hans: "Mijn vrouw is weggelopen en
ik weet niet waar zij naar toe is
gegaan. Ik heb al allerlei
adressen gebeld, ook familie en
vrienden weten niet waar zij is. Zij
heeft de drie (jonge) kinderen
meegenomen, evenals een koffer
met kleren, haar paspoort en geld.
Er lag een briefje op tafel toen ik
thuiskwam: Je hoeft mij niet te
zoeken. Ik was eerst boos, maar ik
moet nu toegeven dat ik begrijp
waarom zij vertrokken is. Ik heb mijn
boosheid niet altijd in bedwang en er
zijn klappen gevallen. Dat had nooit
mogen gebeuren. Ik heb hulp
nodig."
Suzan: "Al aan het begin van onze
relatie belde hij mij twintig keer per
dag. Wat leuk dacht ik nog, hij is gek
op mij! Waar ben je? vroeg hij dan,
wat doe je? met wie ben je? hoe
voel je je? Ik werd onder zijn belangstelling bedolven! Maar toen hij
herhaaldelijk op plaatsen opdook
waar ik winkelde, of bij school, als ik
de kinderen haalde, of gewoon, op
straat, kreeg ik steeds meer het
gevoel dat hij aan mij 'plakte'.
Als ik probeerde het met hem te
bespreken beloofde hij dat het
allemaal anders zou worden, maar
dat werd het nooit. Ik kreeg een
computercursus aangeboden en een
opleiding. Dat wilde ik graag, maar
hij maakte zoveel ruzie daarover dat
het moeilijk werd om de cursus te
volgen. Ga dan, riep hij tijdens de
ruzies. Maar het had altijd
consequenties als ik echt ging, ik
boette ervoor. Hij sloeg
en schopte mij. Er waren dagen
waarop ik de deur niet uitkwam. Hij
wilde dat ik thuis was, waar een
vrouw hoort, bij haar man.
Herhaaldelijk heb ik de politie

Gewijzigde afvalinzameling
i.v.m. Koninginnedag

Cruyff Court Klaas Jan Huntelaar Veld officieel geopend!

Op Koninginnedag, maandag
30 april a.s., wordt in de gemeente Bronckhorst geen afval ingezameld. In plaats daarvan vindt de
leging van de containers plaats op
zaterdag 28 april a.s. De inzameling start om 07.00 uur. Mogelijk
wordt op deze inhaaldag een afwijkende route gereden. Uw container kan eerder aan de beurt
zijn dan normaal. Zorg dat deze
op tijd aan de weg staat! Voor informatie kunt u contact opnemen
met de Afval-Informatie-Lijn, tel.
(0575) 75 03 10, of kijk op
www.bronckhorst.nl  afvalsite.

Als Talent van het Jaar 2006 heeft
Klaas Jan Huntelaar naast de trofee
ook de mogelijkheid gekregen om
een Cruyff Court te realiseren. Dit
unieke trapveldje dat de naam
Cruyff Court Klaas Jan Huntelaar
veld draagt is gerealiseerd in zijn
oude woonplaats Hummelo. Net
achter de J.D. Pennekampweg ligt
nu een Cruyff Court met kunstgras.
Vroeger speelde Klaas Jan hier veel
met vriendjes uit de buurt. Zijn
eerste balletjes trapte hij hier. Het
was dus ook niet zo gek dat Klaas
Jan voor deze plek koos. Op het
Cruyff Court Klaas Jan Huntelaar

Veld kunnen kinderen uit Hummelo
het gehele jaar door met elkaar
voetballen. Voor hen, en ook voor
kinderen met een beperking, gaat
de gemeente, samen met basisscholen uit Hummelo, sportverenigingen en welzijnsorganisaties,
regelmatig sportieve activiteiten
organiseren.
Op donderdag 19 april werd het
Klaas Jan Huntelaar Veld officieel
geopend. André Nijman, nu trainer
van HC '03 en vroeger ook de trainer
van Klaas Jan was spreekstalmeester. Natuurlijk was Klaas Jan er zelf

gebeld. Dan kwamen ze wel en
stuurden hem weg. Maar hij kwam
altijd weer terug. Hij kwam stiekem
in mijn huis als ik er niet was, hij
schreef brieven waarin hij stelde dat
wij bij elkaar horen en voor elkaar
zijn bestemd. God heeft ons samengebracht en dat kan niemand
veranderen, zei hij. Als ik de telefoon
niet opnam dan dacht hij dat ik hem
bedroog en moest ik mij verantwoorden: Met wie heb je gesproken,
wie heb je gezien, waar was je? is er
iemand anders? je liegt! Dan stond
hij op de voordeur te bonken en
schreeuwde de hele buurt wakker.
Hij bedreigde mij: Ik maak je af! Mijn
dochters waren doodsbang. Hij was
jaloers op de aandacht die ik aan
hen gaf. Toen hij mij op een ochtend
alweer op school opwachtte en voor
het oog van mijn beide dochters
weer scheldend en tierend op het
schoolplein tekeer ging, brak er iets
in mij. Voor ik het wist zat ik trillend
en huilend bij de directeur van de
school. Die belde de politie. Hij heeft
een kind in zijn hoofd, hij lijkt niet in
staat tot een volwassen relatie. Ik
ben tevreden over de hulp die ik
gekregen heb. De politie kwam
direct, het hoofd van de school
kwam in actie, in de opvang voel ik
me welkom. Langzaam ben ik aan
het herstellen. Ik heb, eindelijk durf
ik dat nu, een ander telefoonnummer en begin mijn toekomst te
plannen."
Help jezelf, help de ander
Huiselijk geweld is niet normaal!
Hulp is dichterbij dan je denkt. Bel
het advies- en steunpunt huiselijk
geweld, tel. (0900) 126 26 26 (5 cent
per minuut) of kijk op de website
www.steunpunthuiselijkgeweld.nl.

bij. Samen met burgemeester Henk
Aalderink, Carole Thate directeur
van de Johan Cruyff Foundation en
twee voetballertjes trapten ze met
een bal een net ballonnen open, het
sein dat het veld officieel geopend
was. Het was een drukte van belang
op het kleine veld. Klaas Jan
speelde de mee in de openingswedstrijd tussen twee G-teams. Ca. 100
kinderen van basisscholen en de
voetbalvereniging uit Hummelo
waren uitgenodigd om mee te doen
voor de Penalty Bokaal. De Gelderse
Sport Federatie verzorgde de
inhoud van de dag.

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.

• Hengelo Gld., Zelhemseweg 44, clubwedstrijd V.D.H., 3 juni 2007 van 08.30 tot 19.00 uur, ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet, kringgroep De Noordink
• Hengelo Gld., landgoed Het Kervel, evangelisatie/campmeeting, tijdelijke gebruiksvergunning
tent, 17 t/m 29 juli 2007, stichting Elia
• Hoog-Keppel, sponsordag met diverse activiteiten op het terrein bij de sporthal, 10 juni 2007
van 10.00 tot 17.00 uur, stichting Vrienden van zorgbad Zonnewater
• Hummelo en Keppel en omgeving, eendaagse van Keppel (wandeltocht), 1 juli 2007, stichting
wandelpaden Hummelo en Keppel
Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
• Hummelo en omgeving, avondvierdaagse op 4 t/m 8 juni 2007, plaatsen tijdelijke reclameaan• Baak, Hofstraat, opstijgen luchtballon, 28 mei 2007 om 19.00 uur, A3 Ballon
duidingen voor avondvierdaagse van 7 mei t/m 12 juni 2007, Jong Gelre Hummelo en Keppel
• Bronckhorst, plaatsen tijdelijke reclameaanduidingen, 12 t/m 27 mei 2007, Amphion Doetinchem • Keijenborg, pupillenweekend op het terrein van S.V. Keijenborgse Boys 1 juni van 19.00 tot

Aanvragen

Openbare bekendmakingen - vervolg

• Keijenborg, pupillenweekend op het terrein van S.V. Keijenborgse Boys 1 juni van 19.00 tot
24.00 uur en 2 juni 2007 van 07.00 tot 16.00 uur, tijdelijke gebruiksvergunning gymzaal i.v.m.
overnachten pupillen, S.V. Keijenborgse Boys
• Laag-Keppel, innemen van standplaats op terrein eethuis D' Olde Schole voor verkoop snacks
en frisdrank, 17 mei 2007, E.J.A.M. Derksen
• Vorden, Burgemeester Galleestraat, pleinmarkt, 19 mei 2007 van 09.00 tot 15.00 uur, stichting
veilingcommissie Vorden
• Vorden, Berenddag, kasteelweide, ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet, 14 juli 2007 van
10.00 tot 18.30 uur, J.W.G. Hendriksen
• Vorden, plantsoen N.H. Kerk, zomeravondconcert op 17 juni 2007 van 19.00 tot 21.00 uur,
afsluiten Kerkstraat 17 juli van 17.00 tot 23.00 uur, muziekvereniging Sursum Corda
• Vorden, tijdelijke verkeersmaatregelen i.v.m. spoorwegwerkzaamheden baanvak
Warnsveld-Vorden, 27 augustus t/m 7 september en 15 oktober t/m 2 november 2007,
VolkerRail Contracting
• Zelhem, aanvraag drank- en horecavergunning voor de inrichting Priesterinkdijk 9
(kantine LTC Zelhem)
• Zelhem, plaatsen tijdelijke reclameaanduidingen, 3 t/m 20 november 2007, Vogelvreugd
Zelhem

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

Bouwvergunningen

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Drempt, Gientjesweg 2, bouwen vervangende woning
Hengelo Gld., de Dunsborg 6, tijdelijk plaatsen woonunit
Hengelo Gld., Kervelseweg 21, vernieuwen berging
Hengelo Gld., Loakendiek 1, verbouw achterhuis tot woongedeelte
Hengelo Gld., Schoolstraat 9, vergroten woning
Toldijk, Hoogstraat 6, verbouwen woning
Vierakker, Koekoekstraat 5, gedeeltelijk vergroten werkplaats
Vorden, Het Heijink 7, vergroten keuken
Vorden, Horsterkamp 9, vergroten woning
Vorden, Nieuwstad 35, verbouw garage tot praktijkruimte
Vorden, Ruurloseweg 64, plaatsen twee vlaggenmasten
Zelhem, Blekweg ong., bouwen bedrijfshal
Zelhem, Burgemeester Langmanweg 3c, gedeeltelijk plaatsen kozijn zuidgevel bedrijfshal
Zelhem, Keijenborgseweg 18, gedeeltelijk vernieuwen schuur
Zelhem, Wassinkbrinkweg 7, bouwen hooiberg

openingstijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken met
een van de medewerkers van deze afdelingen, tel. 75 02 50.
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 betreffende afdeling.

Verleende vrijstellingen (niet in samenhang met bouwvergunning)
Artikel 17 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
Verzonden op 13 april 2007:
• Hengelo Gld., Koningsweg 1, voor het plaatsen en bewonen van een stacaravan, geldend
bestemmingsplan 'Buitengebied 2005 Hengelo/Vorden'

Artikel 19, lid 2 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
Verzonden op 20 april 2007:
• Hengelo Gld., de openbare ruimte aan de westzijde en oostzijde van de Waarleskamp, tussen
de Aaltenseweg en de Kreunenskamp, voor de aanleg van een voetpad, geldend bestemmingsplan 'Oosterwijkse Vloed 1983'
Mogelijkheden tot beroep
Tegen deze besluiten 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. Een 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.
De besluiten treden in werking nadat deze bekendgemaakt zijn aan de aanvragers. U kunt van
mening zijn dat deze voor u onaanvaardbare gevolgen hebben en in beroep gaan. Toch mag
bijvoorbeeld iemand die een vergunning krijgt, direct gebruik maken van het 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.

Voorgenomen vrijstellingen

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

Verleende vergunningen

Artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving

• Hengelo Gld., De Heurne 26, vrijstelling om een tuinhuisje voor de voorgevelrooilijn te mogen
plaatsen, het betreft een vrijstelling met toepassing van artikel 8, lid 8 van de planvoorschriften
van het geldende bestemmingsplan 'Hengelo dorp 1995'

Verzonden op 12 april 2007:
• Keijenborg, Booltinkplein, standplaats voor verkoop van vis, 12 april t/m 31 december 2007,
vishandel Hengel
Verzonden op 16 april 2007:
• Vorden, helikoptervluchten vanaf De Horsterkamp (kasteelweide), 24 april 2007 van 17.00 tot
21.00 uur, Heliflights Helikopter Service
Verzonden op 17 april 2007:
• Bronckhorst, doorlopende collectevergunning, Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte
Kind (NSGK)
• Bronckhorst, plaatsen tijdelijke reclameaanduidingen voor Oranje Power Festival, 16 t/m 29
april 2007, M.D.S. Buitenreclame
• Bronckhorst, Roll-over-Bronckhorst, 10 en 11 mei 2007 van 18.30 tot 21.00 uur en 12 mei 2007
van 14.00 tot 17.00 uur, Zonnebloem regio IJsselstreek
• Hengelo Gld., parkeerplaats gemeentehuis, uitreiking auto 21 april 2007 van 17.00 tot 20.00
uur, tijdelijke gebruiksvergunning tent en parkeerverbod parkeerplaats gemeentehuis 21 april
van 08.00 uur tot 22 april 2007 12.00 uur, Albert Heijn
• Hengelo Gld., parkeerplaats gemeentehuis, ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet 21 april
2007 van 17.00 tot 20.00 uur, H. Wansink
• Zelhem, Slangenburgweg, Mega Piraten Festijn, 5 mei 2007 van 18.30 tot 01.30 uur, Mega
Mensink B.V.
Verzonden op 18 april 2007:
• Steenderen, Burgemeester Buddinghplein, parkeerverbod i.v.m. voorjaarsmarkt met livemuziek en kermisattracties en ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet op 1 juni 2007 van 20.00
tot 01.30 uur en 2 juni 2007 van 12.00 tot 01.30 uur, tijdelijke gebruiksvergunning tent van 1 t/m
3 juni 2007, café/hotel Heezen

Het bouwplan ligt vanaf 26 april t/m 6 juni 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.
• Vorden, Almenseweg 13, vrijstelling om een woning te mogen vergroten, het betreft een
vrijstelling met toepassing van artikel 5, lid 5.8, sub a van de planvoorschriften van het
geldende bestemmingsplan 'Vorden centrum en oost 1994'
• Vorden, Galgengoorweg 1, vrijstelling voor het vervangend bouwen van een recreatiewoning
met bergruimte, het betreft een vrijstelling met toepassing van artikel 17, lid 1 van de
planvoorschriften van het geldende bestemmingsplan 'Buitengebied 2005 Hengelo/Vorden'
• Vorden, Joostinkweg 8, vrijstelling om een bijgebouw te mogen bouwen, vervangende bouw,
het betreft een vrijstelling met toepassing van artikel 17, lid 1 van de planvoorschriften van het
geldende bestemmingsplan 'Buitengebied 2005 Hengelo/Vorden'
• Vorden, Spiekerweg 6a, vrijstelling om een bijgebouw te mogen bouwen, het betreft een
vrijstelling met toepassing van artikel 17, lid 1 van de planvoorschriften van het geldende
bestemmingsplan 'Buitengebied 2005 Hengelo/Vorden'
De bouwplannen liggen vanaf 26 april t/m 23 mei 2007 tijdens de openingstijden ter inzage in
het gemeentekantoor bij de afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving. Bent u op de
genoemde openingstijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak
maken met een van de medewerkers van deze afdeling, tel. (0575) 75 02 88.

Lichte bouwvergunningen
• Vorden, Nieuwstad 65, vrijstelling om een woning te mogen verbouwen/vergroten, het betreft
een vrijstelling met toepassing van artikel 8, lid 7, sub b van de planvoorschriften van het
geldende bestemmingsplan 'Vorden west en zuid 1992'
Het bouwplan ligt vanaf 26 april t/m 9 mei 2007 tijdens de openingstijden ter inzage in het
gemeentekantoor bij de afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving. Bent u op de
genoemde openingstijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak
maken met een van de medewerkers van deze afdeling, tel. (0575) 75 02 88.

Artikel 17 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Zelhem, Doetinchemseweg 21-23, voor het bewonen van een voormalig politiebureau, geldend
bestemmingsplan 'Zelhem Dorp 2002'

Artikel 19, lid 2 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Halle, Zanddijk 3, voor het verplaatsen en nieuwbouw van een woning (geldend bestemmingsplan 'Buitengebied, herziening 2-1988'
• Laag-Keppel, Rijksweg 85, voor het realiseren van een bedrijfswoning in de bestaande
bebouwing, inclusief uitbreiding met een serre, geldend bestemmingsplan 'Keppel'

Artikel 19, lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Steenderen, Meidoornstraat 41, vrijstelling om een woning te mogen vergroten, het betreft een
vrijstelling van de planvoorschriften van het geldende bestemminsplan ''t Paradijs 2003'
Deze ontwerpbesluiten liggen van 26 april t/m 6 juni 2007 tijdens de openingstijden ter inzage in
het gemeentekantoor bij de afdeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling (artikel 17 en 19,
lid 2) of Veiligheid, vergunningen en handhaving (artikel 19, lid 3). Bent u op de genoemde

Verzonden op 17 april 2007:
• Vorden, Willem Alexanderlaan 51, veranderen/vergroten woning en bouw carport, verleend
met vrijstelling op grond van artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
Verzonden op 19 april 2007:
• Hengelo Gld., Hoge Es 20, vergroten keuken door een erker te realiseren, verleend met vrijstelling op grond van artikel 19 lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Hengelo Gld., Rondweg 4, gedeeltelijk plaatsen van een scherm, verleend met vrijstelling op
grond van artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Olburgen, Zandweide 1, gedeeltelijk veranderen bergruimte (garage)

Reguliere bouwvergunningen
Verzonden op 16 april 2007:
• Hengelo Gld., De Dunsborg 6, nieuwbouw woning
Verzonden op 19 april 2007:
• Halle, Fortstraat 6a, bouwen bedrijfskantoor en garage, verleend met vrijstelling op grond van
artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Hengelo Gld., Hummeloseweg 14, bouwen bijgebouw en overkapping, verleend met vrijstelling
op grond van artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Hengelo Gld., Middenweg 66, wijzigen dak op garage, verleend met vrijstelling op grond van artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Hengelo Gld., Sint Michielsstraat 6, uitbreiden bassischool
• Hengelo Gld., Steenderenseweg 21, vernieuwen werktuigenberging
• Laag-Keppel, Dorpsstraat 15/17, verbouwen schuur tot winkel
• Vierakker, Kapelweg 18, plaatsen dakkapellen en rieten kap
• Vorden, Overweg 18, intern wijzigen squash hal
• Zelhem, Jan Steenstraat 72, vergroten woning, verleend met vrijstelling op grond van artikel 19

Openbare bekendmakingen - vervolg
lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Zelhem, Koeriershoek 3, uitbreiden woning, verleend met vrijstelling op grond van artikel 19
lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening

- Synagogestraat (uitkomende op de Ruurloseweg)
- Zuivelweg (uitkomende op de Spalstraat/Hummeloseweg)
- verbindingsweg Beulkenlaan/Bleekstraat (uitkomende op de Aaltenseweg)

Gewijzigde bouwvergunningen

Eénrichtingsverkeer geldt voor alle verkeer op 6 mei 2007 van 16.00 tot 19.00 uur voor de:
- Hummeloseweg, tussen de Spalstraat en de Kruisbergseweg (rijrichting naar de Kruisbergseweg)
- Ruurloseweg, tussen het Karspel en de Kerkstraat (rijrichting naar Spalstraat)

Verzonden op 16 april 2007:
• Vorden, van Lennepweg 4, gewijzigd uitvoeren van een eerder verleende reguliere bouwvergunning voor het veranderen/vergroten van een woning

Het éénrichtingsverkeer in omgekeerde rijrichting, geldt voor alle verkeer op de Spalstraat op
6 mei 2007 van 16.00 tot 19.00 uur

Sloopvergunningen

Verzonden op 16 april 2007:
• Hengelo Gld., Elferinkdijk 3a, geheel slopen varkensstal, loods en garage
• Hengelo Gld., Zelledijk 1, geheel slopen clubgebouw, komt asbesthoudend afval vrij
• Hummelo, Broekstraat 33, geheel slopen varkensschuur, komt asbesthoudend afval vrij
• Keijenborg, Boeijinkweg 2, geheel slopen van het dakbeschot van de woning, komt asbesthoudend afval vrij
• Vorden, het Leemgoor 24, geheel slopen garage/berging
• Wichmond, Broekweg 2, geheel slopen werktuigenberging
Verzonden op 18 april 2007:
• Olburgen, Olburgseweg 31, geheel slopen ligboxenstal en kapschuur, komt asbesthoudend afval vrij
• Olburgen, Pipeluurseweg 3, geheel slopen kalverenschuur, komt asbesthoudend afval vrij

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

Verzonden op 24 april 2007:
• Steenderen, Emmerweg 8, voor verbranding nabij dit perceel
• Hengelo Gld., Vordenseweg 43, voor verbranding nabij dit perceel

Tijdelijke verkeersmaatregelen

• Doetinchem, een maximumsnelheid van 30 km/u geldt op de Slangenburgweg, tussen de
Rutgersstraat (gem. Doetinchem) en de Bruggenweg (gem. Doetinchem) van 1 tot 5 mei 14.00
uur. De Slangenburgweg, tussen de Rutgersstraat (gem. Doetinchem) en de Bruggenweg
(gem. Doetinchem), de Brunsveldweg, tussen de Stadsedijk en de IJzenvoordseweg (gem.
Doetinchem), en de Nijmansedijk, tussen de Stadsedijk en de Halle-Nijmanweg, zijn van 5 mei
14.00 uur tot 6 mei 04.00 uur afgesloten voor alle verkeer, behalve bestemmingsverkeer.
Een parkeerverbod aan beide zijden van de weg geldt voor de Slangenburgweg en de Halle
Nijmanweg van 5 mei 14.00 uur tot 6 mei 04.00 uur. Ook geldt een éénrichtingsweg in de
richting van het evenemententerrein op de Slangenburgweg, tussen de grens van de gemeente
Doetinchem en de Bruggenweg (gem. Doetinchem) op 5 mei 2007 van 14.00 tot 22.00 uur
• Halle, Neijenkampweg tussen de Stadsedijk en de Nijmansedijk, afsluiting voor motorvoertuigen met uitzondering van bestemmingsverkeer, vanwege stofoverlast. Deze maatregel
geldt vanaf heden tot zolang als dit nodig is
• Hengelo Gld., de Spalstraat, tussen de Sint Michielsstraat en de Zuivelweg/Kastanjelaan en
de Tramstraat, tussen de Rozenstraat en de Spalstraat, zijn op 28 april 2007 van 07.00 tot
15.00 uur afgesloten voor alle verkeer, behalve bestemmingsverkeer
• Hengelo Gld., op 25 april 2007 geldt een parkeerverbod aan beide zijden van de Banninkstraat,
tussen de Rondweg en de Sterreweg, aan beide zijden van de Sterreweg tussen de Banninkstraat en de Maanstraat, aan beide zijden van de Zonnestraat en één zijde van de Westerstraat,
tussen de Banninkstraat en de Zonnestraat. Eénrichtingsweg geldt voor de Sterreweg, tussen
de Maanstraat en de Banninkstraat, en de Westerstraat, tussen de Banninkstraat en de
Zonnestraat. Tenslotte worden de Zonnestraat en de Sterreweg, tussen de Zonnestraat en de
Maanstraat, afgesloten voor alle verkeer, behalve bestemmingsverkeer
• Hengelo Gld., van 21 april 08.00 uur tot 22 april 2007 12.00 uur is er een parkeerverbod op de
parkeerplaats aan de Schoolstraat
• Hengelo Gld., de volgende wegen worden van 5 mei 00.00 uur tot 6 mei 2007 20.00 uur
afgesloten voor alle verkeer, behalve bestemmingsverkeer:
- Handwijzersdijk, tussen de Hazenhutweg en de Roessinkdrijfdijk
- Hazenhutweg
- Heideweg, tussen de Kloosterweg en de Venneweg
- Jachtweg, tussen de Rijnweg en de Vierblokkenweg
- Kieftendorp, tussen de Ruurloseweg en de Hazenhutweg
- Kloosterweg, tussen de Heideweg en de Venneweg
- Rijnweg, tussen perceel Rijnweg17 en de Vierblokkenweg
- Roessinkdrijfdijk, tussen de Gietelinkdijk en de Hazenhutweg
- Roessinkweg, tussen de Venneweg en de Groenendaalseweg.
- Sarinkweg, tussen de Reerinkweg en de Varsselseweg
- Varsselseweg, tussen perceel Varsselseweg 37 en de Bleuminkweg
- Venneweg, tussen de Oude Ruurloseweg en de Varsselseweg
- Vierblokkenweg, tussen de Jachtweg en de Reerinkweg
Een parkeer- c.q. stopverbod geldt van 5 mei 08.00 uur tot 6 mei 2007 20.00 uur voor de:
- Reerinkweg, tussen de Sarinkdijk en de Vierblokkenweg
- Rijnweg, tussen huisnr. 17 en de Varsselsestraat (Zelhem)
- Scharfdijk
- Varsselseweg, tussen de Vierblokkenweg en de Veldhoekseweg
- Varsselseweg, tussen huisnr. 37 en de Aaltenseweg
- Zelledijk, tussen de Ruurloseweg en de Sarinkdijk.
De volgende wegen worden afgesloten voor alle verkeer, behalve bestemmingsverkeer op
6 mei 2007 van 16.00 tot 19.00 uur:
- Beatrixlaan (uitkomende op de Ruurloseweg)
- Berkenlaan (uitkomende op de Hummeloseweg)
- Fokkinkweg (uitkomende op de Hummeloseweg)
- Iekink (uitkomende op de Aaltenseweg)
- Iekink (uitkomende op de Spalstraat)
- Karspel (uitkomende op de Ruurloseweg)
- Kastanjelaan (uitkomende op de Spalstraat/Hummeloseweg)
- Kerkstraat (uitkomende op de Ruurloseweg/Spalstraat)
- Leliestraat (uitkomende op de Aaltenseweg)
- Plataanweg (uitkomende op de Hummeloseweg)
- Raadhuisstraat (uitkomende op de Spalstraat)
- Sint Michielsstraat (uitkomende op de Spalstraat)
- Steintjesweide (uitkomende op de Aaltenseweg)

• Steenderen, op het Burgemeester Buddinghplein, tussen de Dorpsstraat en café/hotel Heezen,
geldt op 1 en 2 juni 2007 een parkeerverbod
• Vorden, de spoorwegovergangen aan de Leuke, Kostedeweg, Eikenlaan, Onsteinseweg en
Brandenborchweg en alle tussenliggende particulieren overgangen worden afgesloten vanaf
1 mei 23.30 uur tot 2 mei 2007 06.00 uur
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. 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.

Wegwerkzaamheden
• Keijenborg, door asfalteringswerkzaamheden is de Kroezerijweg, tussen de Kruisbergseweg
en de Zelhemseweg, op 23 en 25 april 2007 afgesloten voor het verkeer
• Keijenborg, door asfalteringswerkzaamheden is de Wiendelsweg en Weeninkweg, tussen de
Kruisbrinkseweg en huisnummer 1, op 25 april 2007 afgesloten voor het verkeer
• Zelhem, door asfalteringswerkzaamheden is de Heijinkweg, tussen de Boeninksteeg en
huisnummer 7-9, op 24 en 26 april 2007 afgesloten voor het verkeer
• Zelhem, door asfalteringswerkzaamheden is de Varsselstraat, tussen de Hengeloseweg en de
Aaltenseweg, op 24 april 2007 afgesloten voor het verkeer
• Zelhem, door asfalteringswerkzaamheden is de Wolfersveenweg, tussen de Hobbelmansdijk
en de Bielemansdijk, op 23 en 26 april 2007 afgesloten voor het verkeer
Alle werkzaamheden gelden zoveel langer of korter als nodig is.

Wet Milieubeheer
Melding art. 8.41, lid 4 Wm
Bij de afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving in het gemeentekantoor ligt vanaf 26 april
t/m 6 juni 2007 tijdens de openingstijden de volgende melding op grond van artikel 8.41 Wet
milieubeheer ter inzage:
• Halle, Aaltenseweg 29, voor het veranderen van de inrichting in de zin van de Wet milieubeheer
waarop het Besluit landbouw milieubeheer van toepassing is. Op basis van de ingediende
melding is er in de inrichting sprake van een veehouderij.
Dit houdt in dat deze inrichting in de zin van de Wet milieubeheer niet onder de vergunningplicht
van de Wet milieubeheer valt. Wel moet zij voldoen aan de algemene voorschriften, die aan
bovengenoemd besluit zijn verbonden.

M.E.R. Beoordelingsbesluit (art. 7.8d vierde lid Wm)
Voor de locatie aan de Hummeloseweg 63/63a in Zelhem is een aanmeldingsnotitie MERbeoordeling ingediend. In de nieuwe situatie wordt het bedrijf gewijzigd en uitgebreid en worden
er 2.960 vleesvarkens gehouden. Ingevolge de Wet milieubeheer moet worden beoordeeld of een
milieueffectrapport nodig is. Na beoordeling van de diverse milieuaspecten is ons gebleken dat
er geen belangrijke nadelige effecten voor het milieu of bijzondere omstandigheden zijn die een
milieueffectrapport noodzakelijk maken.
Bij de afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving in het gemeentekantoor ligt van 26 april
t/m 6 juni 2007 tijdens de openingstijden ter inzage het besluit dat een milieueffectrapportage
niet noodzakelijk is voor wijziging en uitbreiding van de varkenshouderij aan de Hummeloseweg
63/63a in Zelhem.
De beslissing inzake M.E.R. beoordeling is niet vatbaar voor bezwaar, tenzij deze beslissing de
belanghebbende rechtstreeks in zijn belang treft. Deze belanghebbende kunnen gedurende de
bovengenoemde periode van zes weken, een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij b en w van
Bronckhorst, Postbus 200, 7255 ZJ Hengelo Gld.
Inlichtingen
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer H. Withagen van de afdeling
Veiligheid, vergunningen en handhaving, tel. (0575) 75 03 15.

Verordening Auditcommissie
De gemeenteraad van Bronckhorst heeft in de vergadering van 19 oktober 2006 de Verordening
auditcommissie gemeente Bronckhorst vastgesteld. In de auditcommissie vindt afstemming
plaats tussen de onderzoeken die worden uitgevoerd in het kader van rechtmatigheid,
doelmatigheid en doeltreffendheid. De verordening treedt onmiddellijk na deze publicatie in
werking. De verordening is tijdens kantooruren te raadplegen bij de griffie in het gemeentehuis.

TIP VAN DE WEEK

Vakantietijd = tijd voor Kinderroutes

In de sporen van Berend:

Fietsroute ca. 20 km

Vorden

Koen Kampioen:

Wandelroute ca. 2,2 km

Hengelo (Gld.)

Het Smoks Hanne-avontuur: Fietsroute ca. 10 km

Zelhem
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Plus Eland in Hengelo
geopend

Plus Eland in Hengelo is afgelopen
donderdag geopend. Om acht uur
’s morgens knalde zoon Stef de bal
door een papieren deur in het bijzijn van het gezin Eland, familie en
het Plusteam.
De Plus supermarkt op het Molenplein aan de Raadhuisstraat in Hengelo, is in twee weken geheel vernieuwd
en ziet er bijzonder mooi uit. De hele
supermarkt is veranderd. Voor de
klant is het heel overzichtelijk en prettig winkelen. Plus Eland is een zeer
complete en voordelige supermarkt.
Naast vers als kaas, vlees en bakkerij,
service en kwaliteit staat Plus Eland
ook voor een ruime keuze (meer dan
10.000 artikelen) en een uitstekende
prijs. Bovendien kan de klant altijd
profiteren van spectaculaire aanbiedingen, voor uiteraard een scherpe
prijs. Naast het uitgebreide assortiment is er een extra slagerij, zelfzorgmedicijnen, bloemen en een extra serviceafdeling voor stomerij en
foto/film. In de week na de opening
zijn bij Plus Eland verschillende aantrekkelijke acties voor de klant. Op zaterdag 28 april wordt op de parkeerplaats bij Plus Eland 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 Eland Hengelo 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.

Het Plusteam met in het midden Stef Eland die met een bal de winkel open schoot.

Altijd al een fruitboom in de tuin
willen hebben? Lekker op een
mooie herfstdag fruit van eigen
boom plukken en consumeren? Of
heeft u een bijzondere reden om
als herinnering een boom te planten? Bij fruitboerderij De Kruisbrink in Toldijk is een boomgaard
met hoogstam fruitbomen aangeplant die bestemd zijn voor adoptie! Voor een vast bedrag per jaar
krijgt men het oogstrecht van de
geadopteerde hoogstam fruitboom. Een leuke manier om bijvoorbeeld uw (klein)kind bewust te
maken van de herkomst van voedsel en te genieten van heerlijke onbespoten historische fruitrassen!
In vroegere tijden waren bij vrijwel elke boerderij in het buitengebied
boomgaarden met fruitbomen te vinden. Deze voorzagen het gezin van
fruit. Door een uitgekiende samenstelling van de soorten in de boomgaarden, was het mogelijk om het hele
jaar door fruit van de eigen boomgaard te kunnen nuttigen. Bepaalde
rassen konden gekoeld lang blijven liggen, andere soorten waren bijvoorbeeld heel geschikt voor het maken
van appelmoes. Helaas zijn de karakteristieke hoogstam fruitbomen uit het
landschap verdwenen, aangezien het
oogsten commercieel niet meer aantrekkelijk was. Fruit is tegenwoordig
eenvoudig te kopen bij groente- en appelboer en het oogsten vindt tegenwoordig plaats van laagstam bomen.
Bij fruitboerderij De Kruisbrink is
weer een hoogstam boomgaard gerealiseerd, de bomen hierin kunnen binnen een Fruitboom Adoptieplan door
u worden geadopteerd!
Door een inschrijfformulier in te leveren adopteert u voor een periode van 6

jaar een zelf te kiezen fruitboom in de
boomgaard. U heeft dan het recht om
het fruit van deze boom te oogsten en
voor eigen gebruik mee te nemen. Tevens wordt bij de boom een bordje geplaatst met een door u zelf gekozen
tekst. U heeft ook de vrijheid om zelf
een bordje te ontwerpen en bij de
boom te plaatsen! Uiteraard staat het
team van De Kruisbrink klaar om de
boom de juiste verzorging te geven tijdens de adoptieperiode, iets wat u overigens ook zelf mag doen. Uiteindelijk
kunt u met uw gezin en vrienden genieten van heerlijke onbespoten fruit
van uw eigen boom dat u zelf kunt
oogsten. Tijdens het seizoen kunt u de
boomgaard bezoeken en genieten van
de ontwikkeling van een kleine knop
in het voorjaar, via gestage groei door
de seizoenen tot een lonkende rijpe
vrucht in de oogstperiode.
Er zijn inmiddels 95 bomen geplant
op een oppervlakte van 1 hectare. Men
kan kiezen tussen een appel-, peren- of
pruimenboom. Als u in de eerste 4
jaar instapt krijgt u nog een aantrekkelijke extra aanbieding. U ontvangt
dan de eerste jaren elke maand 10 appels uit de winkel met streekproducten! U kunt zich inschrijven voor een
boom door te bellen, telefoon (0575)
451361 of langs te komen in de winkel
met streekproducten aan de Kruisbrinkseweg 7 in Toldijk.
Niets is zo mooi om op een mooie zomeravond een heerlijk stukje te gaan
fietsen en even uit te rusten bij de
fruitboom waarvan u de oogstrechten
heeft! Of op een mooie herfstdag tijdens de oogstperiode met een mandje
de appels, peren of pruimen van uw
boom op te halen. Heerlijk het onbespoten fruit even oppoetsen aan uw
mouw en direct een exemplaar oppeuzelen!

Tractortoertocht "De Graafschap"
langs de kastelen

Het gezin Eland (Hans, Petra, zoon Stef en dochter Mirthe). Eigenaar Hans Eland van Plus
krijgt een cadeau aangeboden namens het Plusteam.

Gereduceerd beeldhouwtarief
tijdens de Kunst10daagse!
Zoals wellicht bekend valt Baak onder de Gemeente Bronckhorst. In deze
gemeente vindt van 11 t/m 20 mei a.s. de Kunst10daagse plaats.
Gedurende deze 10 dagen worden in de gemeente vele kunstactiviteiten
van uiteenlopende aard georganiseerd. Beeldhouwatelier Baak haakt hier
op twee manieren in: Gereduceerd beeldhouwtarief en Kunstproject.
Tijdens de Kunst10daagse hanteren
Anne Brouwer & Marja Evers een speciaal beeldhouwtarief voor iedereen die
dan een driedaagse workshop bij hen
volgt.
Ze zijn dus alle dagen van 11 t/m 20
mei aanstaande open voor workshops,
galerie en beeldentuin.

Adopteer uw eigen
hoogstam fruitboom!

Gedurende alle dagen van de Kunst
10daagse wordt bij Beeldhouwatelier
Baak ook gewerkt aan een speciaal
kunstproject. Dat kunstproject bestaat
uit een beeldhouwwerk waaraan elke
dag tijdens de Kunst10daagse een bekende of minder bekende ingezetene
van de Gemeente Bronckhorst zal wer-

ken. Beeldhouwatelier Baak stelt een
flinke steen ter beschikking en zorgt
tevens gedurende de 10 dagen voor
professionele begeleiding bij het beeldhouwen. Het uiteindelijk resultaat is
een kunstobject dat op de laatste dag
van het evenement geveild zal worden.
De opbrengst hiervan komt geheel ten
goede aan kunst- en cultuureducatie
op de basisscholen van de gemeente.
Beeldhouwatelier Baak, Wichmondseweg 17a, Baak, tel. (0575) 44 26 01,
www.beeldhouwatelierbaak.nl,
info@beeldhouwatelierbaak.nl

Op zaterdag 7 juli 2007 wordt alweer de 7e toertocht van Trekker Evenementen Commissie "De Graafschap" gereden. Vorig jaar is de tocht wegens familie omstandigheden niet doorgegaan. Deze 7e toertocht voor antieke tractoren wordt door de mooie omgeving van Vorden gereden en
voert langs de kastelen. De toertocht is circa 40 kilometer lang. De afgelopen jaren zijn er altijd 150 deelnemende tractoren geweest. De toertocht
wordt onder auspiciën van de OTMV (Oude Trekker en Motoren Vereniging) afdeling Gelderland gereden.
Net als de voorgaande jaren is de start
bij de familie Wesselink aan de Rietgerweg 2 te Vorden. De start vindt om
10.00 uur plaats.
De lunchpauze, rond 12 uur, zal worden gehouden bij Café het Proathuus
aan de Lindeseweg 23 in Vorden.
Tijdens de pauze is er ook gelegenheid
om de tractoren te bewonderen, deze
worden geparkeerd bij Camping De
Byvanck aan de Lindeseweg 18A. Om
ongeveer 15.30 uur worden de tracto-

ren weer terug verwacht bij de startlocatie aan de Rietgerweg. Als u mee
wilt rijden met deze toertocht kunt u
zich vanaf 10 mei opgeven via tel.
(0575) 55 67 68 of (0575) 55 91 17 (na
18.00 uur) of e-mail: TECdeGraafschap@chello.nl onder vermelding
van naam-adres-PC/woonplaats deelnemer en merk/type/bouwjaar tractor.

Er kunnen maximaal 150 deelnemers
meerijden. Als u meer informatie wilt,
kunt u natuurlijk altijd even bellen of
e-mailen.
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KENNISGEVING

De Heesterhof Tuinplanten

Wet milieubeheer/Algemene wet bestuursrecht
Aviko B.V. Gronddepot Baak
Gedeputeerde Staten van Gelderland maken bekend
dat zij de beschikking hebben vastgesteld op de
aanvraag om vergunning van Aviko B.V.
Het gaat hier om een aanvraag om
vergunning ingevolge de Wet milieubeheer
voor het oprichten en in werking hebben van
een gronddepot. De activiteiten van het gronddepot
bestaan uit het tijdelijk opslaan van van buiten de
inrichting afkomstige tarragrond.
De inrichting is gelegen aan de Rozenstraat 5 te Baak.
De beschikking houdt in dat de gevraagde vergunning
wordt verleend onder voorschriften en beperkingen.
De definitieve beschikking is ten opzichte van de
ontwerpbeschikking gewijzigd.
Inzage
De beschikking en de stukken die daarbij horen liggen
ter inzage van 26 april 2007 tot en met 6 juni 2007.
Bij de gemeente Bronckhorst:
bezoekadres: Gemeentekantoor, Banninkstraat 24a
te Hengelo; afdeling Veiligheid, Vergunningen
en Handhaving
tijden: maandag t/m donderdag van 8.30 tot
15.00 uur, vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur, alsmede
na telefonische afspraak, tel. (0575) 75 02 87.
De gemeente Bronckhorst is gesloten op 17 en
18 mei 2007.
Bij de provincie Gelderland:
bezoekadres: bibliotheek in het Huis der Provincie,
Markt 11 te Arnhem;
tijden: op werkdagen van 8.30 tot 16.30 uur.
De provinciale gebouwen zijn gesloten op 17 en
18 mei 2007.
Voor een mondelinge toelichting omtrent de
beschikking ingevolge de Wet milieubeheer of
voor het maken van een afspraak voor inzage buiten
kantooruren kunt u contact opnemen met de heer
T. Achterkamp, tel. (026) 359 85 68 van de dienst
Milieu en Water van de provincie Gelderland.

prov i ncie

GELDERLAND

Varsselseweg 20, Hengelo (Gld.) nabij de Varsselring
Tel.: 0575-462892 of 06-53362300
Openingstijden:

Beroep
Tegen dit besluit kan gedurende zes weken
schriftelijk beroep worden ingesteld bij de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van State (Postbus
20019, 2500 EA ’s-Gravenhage). De termijn voor het
indienen van een beroepschrift vangt aan met ingang
van de dag na die waarop dit besluit ter inzage
is gelegd.

Ma/vrijdag van 13.00 tot 17.00 / Zat van 08.00 tot 17.00 uur

Een groot aanbod in prachtige tuin planten.
Wij verkopen ook DCM meststoffen.

Vanaf 28 april bloemetjes markt
Koninginnedag de gehele dag geopend.

Beroep kan worden ingesteld door degenen die tegen
het ontwerp van dit besluit bedenkingen hebben
ingediend. Daarnaast kan beroep worden ingesteld
door eenieder, voor zover het betreft wijzigingen
in dit besluit ten opzichte van het ontwerp van dit
besluit. Ten slotte kan beroep worden ingesteld
door degenen aan wie redelijkerwijs niet kan
worden verweten geen bedenkingen te hebben
ingediend tegen het ontwerp van dit besluit.
Degene die beroep instelt kan aan de voorzitter van
de Afdeling bestuursrechtspraak verzoeken een
voorlopige voorziening te treffen, indien - gelet op de
betrokken belangen - onverwijlde spoed dat vereist.
Als gedurende de beroepstermijn om een voorlopige
voorziening is verzocht, wordt het besluit niet van
kracht voordat op dat verzoek is beslist.
Het beroepschrift dient te zijn ondertekend en ten
minste te bevatten:
a. de naam en het adres van de indiener;
b. de dagtekening;
c. een omschrijving van het besluit waartegen het
bezwaar is gericht en het registratienummer van
het besluit;
d. de gronden van het beroep.

Na het grote succes van vorig jaar organiseren wij op moederdag,
zondag 13 mei weer een

Achtgangen proeverij van
Japanse en Nederlandse gerechtjes
in samenwerking met de Japanse chef Takeshi Ishikawa
van het Amsterdamse Okura Hotel. Aanvang 16.00 uur
Prijs voor het achtgangen menu inclusief
een Japans welkomstdrankje: € 52,50
Voor informatie of reserveringen:
Holland Hotel De Tuinkamer
Hengeloseweg 1, 7261 LV Ruurlo
e-mail: detuinkamer@hollandhotels.nl
Tel. 0573-452147

Voor het behandelen van het beroepschrift en voor
het behandelen van een verzoek om een voorlopige
voorziening wordt griffierecht geheven. Over de
hoogte en de wijze van betaling van het griffierecht
kunt u informatie verkrijgen bij de Raad van State,
tel. (070) 426 44 26.
Arnhem, 13 april 2007
nr. MPM4524

Gedeputeerde Staten van Gelderland
C.G.A. Cornielje - Commissaris van de Koningin
H.M.D. Brouwer - secretaris
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Laat u
verwennen
door het beste
en geniet van
het mooiste
gazon met
het meeste
gemak en het
minste geluid

Turbo 50S Combi
Combi maaier, met 6,5 pk motor. Maaibreedte
48 cm met centrale maaihoogteinstelling.
Uitgerust met achterwielaandrijving,
aluminium chassis met 20 jaar
garantie, kogelgelagerde wielen,
grasopvangbak 55 liter en
Multiclip plug.

' 649,-

+ 549,-

Villa Compact 14 HST
Zeer wendbare frontmaaier met 13,5 pk motor
en hydrostatische aandrijving.
Het 85 cm brede combi maaidek maakt dat u in alle hoeken,
onder struiken en gemakkelijk
langs grasranden kunt maaien.
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Ben jij de enthousiaste, patientgerichte,
ervaren

ica
Goossens Avantode m
Achterhoek
DE tuinmeubelspecialist

Tandartsassistente plus

vanaf

+ 2.790,www.stiga.nl

inclusief 85 cm
combi maaidek.

die binnenkort met ons wil verhuizen naar
onze nieuwe praktijk te Vorden om samen
verder te groeien?

Proﬁteer van meer dan 50 jaar
ervaring in tuinmachines

Ik nodig je dan graag uit om per mail
’n gesprek aan te vragen voor ’n parttime
of fulltime job.
Land- en Tuinbouw mechanisatie
Broekstraat 1 - Hummelo
Tel. (0314) 381842 - Fax (0314) 381057 - E-mail: info@pelgrom.nl - www.pelgrom.nl
WIJ ZIJN OA. DEALER VAN: STIGA - STIHL - VIKING - ROBIN - KÄRCHER - MASSEY-FERGUSON – DOLMAR

Tandartsenpraktijk Vorden-Boersma

rinskje@zeelandnet.nl

Ruime keuze in diverse soorten TUI NM

EUB ELE N

KOM NAAR

(Gld.)
Steenderenseweg 11 • 7255 KC Hengelo
mica.nl
Tel.: (0575) 46 21 39 • www.goossensato
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"Goede discussies en argumenten"

Jeugdraadsvergaderingen
spannend en leerzaam
Iedere basisschool is in de raad vertegenwoordigd met vijf leerlingen. Na
iedere voorstel van een school konden
andere scholen daarop reageren.
Natuurlijk werden er kritische vragen
gesteld. Vooral wanneer een voorstel
boven het beschikbare budget uitkwam. De jeugdraadsleden gingen
volop met elkaar in discussie om elkaar te overtuigen.
Er werd goed naar elkaar geluisterd en
er ontstond een levendig en spontaan
debat. Soms was het enthousiasme zo
groot dat raadsvoorzitter Aalderink
genietend de opmerking maakte: “Als
je wat zeggen wilt gaat dat via de voorzitter”. “O,ja! Sorry!”, zei een raadslid
en stelde opnieuw de vraag.

gemeester Henk Aalderink overhandigd aan de leerlingen van de Keijenborgse school.

Twee dagen later, donderdag 19 april,
namen drie andere basisscholen
plaats achter de raadstafel, die voor
hun voorstellen gingen. De Garve uit
Wichmond (skatebaan met hangplek),
Rozengaardweide uit Hengelo (skatebaan) en de De Steenuil uit Steenderen (crossfietsbaan).

De woordvoerders kregen elk vijf minuten om het voorstel toe te lichten.
Na elke presentatie werden door andere scholen vragen gesteld. Hierna gingen ze met elkaar in discussie om te
kijken welke voorstel uitgevoerd gaat
worden.

"Mag ik wat vragen".
In de raadzaal van het gemeentehuis in Hengelo werden twee jeugdraadsvergaderingen gehouden. Het voorstel van basisschool St. Bernardus uit
Keijenborg voor een voetbalkooi in Keijenborg, werd dinsdag 17 april beloond met een cheque van vijfhonderd euro. Op donderdag 19 april was
deel twee van de jeugdraadsvergadering. Na loting was basisschool Rozengaardsweide uit Hengelo de gelukkige die het budget van vijfhonderd euro kan besteden voor een skatebaan bij het crossbosje in Hengelo. Er was
veel belangstelling voor de openbare vergaderingen.
Dinsdag vergaderde de jeugdraad over
de voorstellen van de vier basisscholen. St. Bernardus uit Keijenborg een
voetbalkooi, Gildeschool uit Drempt
een tweede basketbalbucket en belijning, Piersonschool uit Hengelo een
pingpongtafel met bankjes en Schilderoord uit Zelhem met reconstructie/
herinrichting speelveld.
Burgemeester Henk Aalderink, voorzitter van de jeugdraad, legt vooraf de

volgorde van vergaderen uit. Hij laat
de jeugdige raadsleden oefenen met
de knopjes van de microfoons. “Als jullie nog even willen zwaaien naar je papa’s en mama’s dan kan dat nu even.
Dan hebben we dat ook gehad”, zegt
de burgemeester met een glimlach.
Nadat de jeugdleden van de raad zich
aan elkaar hadden voorgesteld (“knopje indrukken”) kwamen de voorstellen
van de scholen aan de orde.

De cheque van 500 euro ging (dinsdag 17 april) naar de St. Bernardusschool.
Wanneer alle vier voorstellen besproken zijn, wordt de vergadering geschorst. De burgemeester en wethouders gingen praten over de ingediende
voorstellen. Even later kwam het college terug. Wethouder Ab Boers van Financiën gaf een toelichting op de
plannen.
Vervolgens werd gestemd over de voorstellen. De eerste stemronde leverde
geen winnaar op. De burgemeester:
“We beginnen nu met de tweede stemronde. Iedereen stemt individueel op
een voorstel wat jij het beste vindt.
Maar je mag niet op je eigen voorstel
stemmen”. De spanning werd nu wel
erg groot.

De winnende school Rozengaardsweide (donderdag 19 april).

Uiteindelijk kreeg het voorstel, een
voetbalkooi van de St. Bernardusschool uit Keijenborg, de meeste stemmen. Onder luid applaus werd de
cheque van vijfhonderd euro door bur-

De eerste en tweede stemronden levert geen winnaar op. Bij de volgende
(schriftelijke) stemming ook niet. Het
lot moet de beslissing brengen. De
school Rozengaardsweide trekt het
hoogste cijfer en krijgt de cheque van
vijfhonderd euro te besteden voor een
skatebaan bij het crossbosje in Hengelo.

Met het houden van een jeugdraadsvergadering wil de gemeente Bronckhorst de politiek dichterbij de burger
(kinderen) brengen. In januari is een
project gestart met bezoeken van basisschooljongeren aan het gemeentehuis-kantoor.

Daarna hebben raadsleden de leerlingen bezocht op school met als afsluiting deze twee jeugdraadsvergaderingen. Er volgt nog een evaluatie, maar
gezien het succes zal er zeker een vervolg komen.
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Martine Hair + Beautysalon dringt
Tropical Coctail Party zorgt
door tot Finale EsteticaDesignAward! voor nog meer zomergevoel
Evenementenbureau BBProductions organiseert op Koninginnenacht (29 april) een Tropical Coctail Party op camping Het Zwarte
Schaar in Doesburg. De camping
prachtig gelegen aan een zijtak
van de IJssel is een mooie lokatie
voor een Caribische feest.
Met de salsaparty met Caribische live
band, met danseressen, en echte limbodanser en spectaculaire vuurspuwer, krijgt de bezoeker nog meer zomergevoel, als die hij al heeft van het
warme voorjaarsweer. De formatie
Tropical Steel uit Rotterdam verzorgt

al jaren succesvol live muziek met Caribbean en Latin dansmuziek, zoals
salsa, merengue, zouk en soca. De danseressen afkomstig uit Sint Eustatius
(Nederlandse Antillen) en studerend
in Amersfoort, geven u het gevoel er
even helemaal tussenuit te zijn.

De Limbodanser en de vuurspuwer,
uit Utrecht, maken de avond af met
spektakel en sensatie! Kaarten zijn in
de voorverkoop verkrijgbaar bij Het
Zwarte Schaar en bij Paul Busby van
www.bbproductions.nl. Ook op de
avond zelf zijn kaarten te koop bij de
kassa.

Mevo investeert
in 24/7 productie

Op 1 april jl. was het dan zover, de finale van de EsteticadesignAward in
Bologna, Italië. Estetica is een wereldconcern dat bladen, magazines en
boeken uitgeeft op het gebied van design en ontwerp. Beroemd zijn de
boeken met de mooiste hotels en huizen over de hele wereld. Daarnaast
geeft Estetica in alle grote landen van de wereld bladen uit op het gebied
van de laatste kappers mode en schoonheidstrends.
Er waren dit jaar 123 inzendingen uit
20 verschillende landen. Uit deze 123
inzendingen zouden uiteindelijk 37 finalisten gekozen worden die kans maken op het winnen van de EsteticaDesignAward, de mooiste kapsalons ter
wereld !!! Er waren 5 categorieën en 2
eervolle vermeldingen.

Tijdens de Awards Ceremony is een
grote zaal werden alle finalisten op
een groot scherm getoond en werd er
een korte toelichting gegeven op de
nominatie door een jury van internationale ontwerpers en uitgevers.

Op de Cosmoprof, dit is de grootste
beurs van de wereld, met de laatste
mode, trends en noviteiten, op het gebied van de kappers en schoonheidsbranche, 80.000 bezoekers op de zondag. Estetica had hier een grote stand
met allemaal foto's van de 37 finalisten. "het is heel bijzonder wanneer je
in het buitenland foto's van je eigen
salon ziet hangen" vertelt Martine.

Er was een prijs voor de mooiste combinatie buiten, binnen, deze werd gewonnen door een kapsalon dat drijft
op het water. Ook was er een prijs voor
een salon met daarin een cafe en een
koffieshop. Een zaak uit Japan won
een prijs op het gebied van totaal concept, in de salon was een grote bloemenzaak verwerkt. Een salon uit Moskou won een prijs omdat deze uitermate geschikt was voor het maken
van fotoreportages en videoclips.

Ook bijzonder is het om te zien dat de
meeste salons uit wereldsteden afkomstig zijn: Londen, Parijs, New
York, Beijing, Osaka, Wenen, Bern, Sao
Paulo, etc. en dat je daar dan ineens
Hengelo Gld tussen ziet staan, we hebben heel wat mensen uit moeten leggen waar Hengelo Gld ligt.

Martine Hair + Beautysalon ontving
een eervolle vermelding voor haar minimalistische stijl en hoogwaardige afwerking. Ook werd genoemd dat een
mooie zaak niet perse in een wereldstad hoeft te staan. Martine kreeg een
compliment omdat ze als enige vrouw
de finale wist te halen.

Martine is bijzonder trots op haar finale plaats, "echt een bijzondere ervaring om dit mee te mogen maken, erg
leuk is ook de reacties van de internationale collega's en vakpers". "Wanneer je begint met het maken van
plannen en het bouwen van je nieuwe
zaak verwacht je echt niet dat dit je
zal overkomen, we zijn dan ook bijzonder trots op alle mensen die ons tijdens de bouw hebben geholpen, zowel
alle professionele leveranciers, maar
natuurlijk ook mijn schoonvader en
vader, en een aantal goede vrienden
die soms tot diep in de nacht voor ons
bezig waren". We willen deze finaleplaats en eervolle vermelding niet zomaar aan ons voorbij laten gaan, uiteindelijke hebben we dit, naast onze
medewerkers, natuurlijk ook aan onze klanten te danken, deze bezoeken
immers onze salon. Ook onze leveranciers zijn bijzonder trots, samen met
hen hebben we een hele leuke actie,
tot 15 mei a.s. ontvangt elke klant van
de kapsalon een gratis L'anza haarverzorgingsproduct bij een behandeling
boven de ¤ 30,--. Elke klant van de
schoonheidssalon ontvangt een gratis
make-up product. Daarnaast zijn een
aantal producten deze periode erg
aantrekkelijk geprijsd. (zie advertentie). Martine Hair + Beautysalon, Sint
Michielsstraat 2B, 7255 AP Hengelo
Gld., tel. (0575) 46 57 15.

Taxatie- en veilingdag
in kasteel Vorden
Kunst en antiek laten taxeren. Dat
kan binnenkort in Vorden. Een
taxatie- en veilingdag voor iedereen die iets meer wil weten over
zijn of haar antiek of kunstvoorwerp. Dat is een van de hoogtepunten tijdens de Bronckhorst
Kunst10daagse. In de periode 11 tot
en met 20 mei houden enkele tientallen galerieën, musea en tentoonstellingsruimten in de gemeente
Bronckhorst open huis. Een van de
activiteiten is een taxatie en veiling
van kunst en antiek in samenwerking met Hessink's Veilinghuis (bekend van het TV programma
"Schatgraven").
Inwoners van de gemeente Bronckhorst en andere belangstellenden kunnen op zaterdag 5 mei hun kunst en

antiek tussen 13.00 en 15.30 uur door
de erkende taxateurs Richard Hessink
en medewerker(s) op waarde laten
schatten. Deze kunstwerken kunnen
eventueel twee weken later op zaterdag 19 mei voor veiling worden ingebracht. Het opgeld komt ten goede
aan een kunst- en cultuurproject voor
leerlingen van de basisscholen in de
gemeente Bronckhorst. Zaterdag 19
mei is er van 's morgens 09.00 uur tot
12.00 uur kijkdag, direct daarna vanaf
13.00 uur de veiling.
De Bronckhorst Kunst10Daagse is een
initiatief van kunstenaars, galeries,
culturele organisaties, ondernemers,
de plaatselijke VVV en de gemeente
Bronckhorst. De verschillende accommodaties worden aan elkaar gekoppeld door middel van wandel- fiets- en

autoroutes. Tijdens de kunst10daagse
zullen markante gebouwen opengesteld zijn. De Antoniuskerk in Kranenburg bij Vorden is de oudste nog bestaande kerk van de hand van architect Cuypers. Verder vormen de pastorie, grafkapel, school en schoolmeesterswoning samen een van de oudste
rooms-katholieke Cuyperscomplexen
in Nederland. Het koetshuis Wientjesvoort is zelfs diens oudste ontwerp. De
complexen worden toegankelijk gemaakt voor het publiek en aan elkaar
gekoppeld door middel van een wandelroute.
Voor meer informatie betreffende de
Bronckhorst Kunst10Daagse:
www.vvvbronckhorst.nl of
via telefoonnummer (0575) 55 32 22
van de VVV Bronckhorst.

Mevo Precision Technology uit
Ruurlo heeft onlangs weer in een
dubbelspindelmachine gelnvesteerd. Het is er één van het merk
Nakamura-Tome type WT-150. Deze
machine is geleverd door Gibas Numeriek uit Weesp. Met deze machine breidt Mevo de mogelijkheden
op het gebied van manarm bewerken verder uit. Mevo heeft al meerdere machines met een tegenspil
en aangedreven gereedschappen
en heeft hier al tientallen jaren ervaring mee. Dit is echter de eerste
machine van het merk NakamuraTome Door de robuuste en compacte bouw van deze machine kan Mevo weer een stapje verder in het frezen op een draaimachine. Hierdoor
kan Mevo nog complexere producten compleet in één keer van de
machine halen. Deze investering
past in de visie van Mevo om zo veel
mogelijk onbemand te werken.
Enkele technische gegevens van deze
machine zijn:
· De hoofdspil heeft 11 Kw vermogen
en kan maximaal 5000 omw/min
draaien en heeft een doorlaat van
51 mm.
· De tegenspil is net zo uitgevoerd als
de hoofdspil.
· Beide spillen zijn uitgerust met een
C-as.
· Beide revolvers hebben in totaal 48
gereedschappen waarvan de helft
met 6000 omw/min en een vermogen van 5,5 Kw voor freesbewerkingen kunnen worden ingezet.
· De bovenste revolver is uitgerust
met een Y-as van +/- 35 mm
· De machine is uitgerust met een
stangenmagazijn
· De Fanuc besturing is uitgerust met
een toolive management systeem
zodat bij onbemand bewerken een
bewaking op de gereedschappen
plaats vindt en waar nodig zustergereedschappen ingezet kunnen worden.

Binnenkort gaat Mevo ook op freesgebied een grote stap maken. Dan zal
door nieuwe investeringen in machines en robots het onbemande frezen
in een 24/7 situatie dat wil zeggen 24
uur per dag 7 dagen per week worden
ingevoerd.

De robot zal zowel de producten als de
spanmiddelen als de gereedschappen
wisselen. Ook hier is de leverancier Gibas-Numeriek uit Weesp.

Mevo maakt veel onderdelen voor de
meet- en regelindustrie, de automobielindustrie en de medische industrie. Er wordt veel met roestvast staal
gewerkt. Ook worden er steeds meer
onderdelen samengebouwd. In dit
laatste heeft Mevo de laatste jaren de
grootste groei doorgemaakt.

Dit komt mede door het feit dat Mevo
hiermee zeer concurrerend is omdat
veel van deze werkzaamheden in het
dochterbedrijf Mevo Technology Sro
in Trencin in Slowakije plaats vinden.
Mevo heeft hier o.a. in een anti statische vloer gelnvesteerd.

Onlangs is Mevo een samenwerking
aangegaan met Trios Precision Engineering uit Neede. Dit met als doel om
de klanten een totaalpakket te kunnen aanbieden.
Engineering was tot nu toe het enige
dat in het pakket van Mevo ontbrak.
Mevo kan nu het complete traject van
ontwerp, prototype, 0-serie tot productieserie inclusief assemblage aanbieden.

Trios houdt zich bezig met hoogwaardige productontwikkeling, productinnovatie en machinebouw. Trios heeft
zich gespecialiseerd in het ontwikkelen van duurzame, fijnmechanische
apparatuur die werkt onder extreme
omstandigheden zoals hoog vacuüm
en cryogene temperaturen. Mevo verwacht veel van deze samenwerking.
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Feestelijke trekking Albert Heijn Hengelo zegelactie

Henny de Ruiter uit Hengelo wint de auto
chemse club. “Kom niet aan De Graafschap en dat het de Superboeren goed
mag gaan in de Eredivisie”. Veel kinderen gingen op jacht voor een handtekening. En samen met Hans op de foto
was zelfs voor veel dames helemaal geweldig.
De trekking werd verricht door notaris mr. H.S. Kleinburink. Eerst gingen
de twintig AH Gall en Gall cheques ter
waarde van 50 euro eruit. Hans Kraay
reikte de prijzen uit. Met grappen en
grollen werd het een feestelijke trekking. Op zijn eigen bekende wijze wist
hij de trekking tot een hoog entertainmentgehalte te brengen. Voor alle
twintig prijswinnaar waren er bloemen.
“En dan gaan we nu even naar de reclame, en komen we straks weer bij u terug met de grote finale. Maar blijf er
bij, want misschien bent u wel de trotse eigenaar van de nieuwe auto”, sloot
Hans het eerste gedeelte van de trekking af. De onderbreking werd muzikaal opgevuld door de regioband Quiet.

De winnares Henny de Ruiter met daarachter v.l.n.r.: Dennis Vriezen, Hans Kraay jr., Heico Wansink en notaris mr. H.S. Kleinburink.

“En dan gaat het nu gebeuren”, riep
Kraay die het podium weer was beklommen. Onder geroffel van de
drummer werd de hand gevolgd van
de notaris. Hij gaf de kaart aan de presentator. Kraay voerde de spanning op.
“Niet uit Vorden, niet uit Keijenborg,

“En de winnaar van de nieuwe auto is… Henny de Ruiter”, zei Hans Kraay
jr. nadat de notaris mr. H.S. Kleinburink uit een grote bak de winnende
kaart had getrokken. De prijsuitreiking van de auto, afgelopen zaterdag,
was de finale van de zegelactie van Albert Heijn Hengelo. Honderden
mensen waren erbij aanwezig.
“Waar is zij nou”, klonk het van het
podium. “Het zal toch niet waar zijn
dat ze de auto niet wil hebben”, grapte de populaire presentator van SBS6
die de prijzen uitreikte. Bedrijfsleider
Dennis Vriezen van AH gaat bellen. “Ik
heb contact”, zegt Vriezen tegen het
publiek. “Je hebt de auto gewonnen”,
zegt hij door de telefoon tegen Henny.
“Wacht, ik zal je Hans Kraay geven”.
Kraay deed een dringend beroep op
haar om zo snel mogelijk te komen.
“Kom nu maar hierheen. We staan
hier allemaal op je te wachten”. De
winnares die, een rugblessure heeft,
werd door Dennis Vriezen opgehaald.
Even later drong ze zich onder luid applaus door de menigte. Heico Wansink, eigenaar van AH Hengelo, overhandigde haar de sleutel van de auto
en een bos bloemen.
De prijsuitreiking, van de zegelactie
die begin dit jaar werd gestart, was
een groot succes. Op de nieuwe parkeerplaats tegenover AH, was een grote tent geplaatst. Voor de kinderen was
er gratis een suikerspin en een springkussen. In de feesttent stonden lange

Eén van de winnaars wordt bekend gemaakt.

houten tafels met banken en hangtafels. Op het podium zorgde de band
Quiet met akoestische rockmuziek
voor de muzikale omlijsting van het
prijzenfestival.
De band zorgde een uur voor aanvang
van de trekking voor stevige muziek.
Honderden mensen stonden buiten te
genieten in het zonnetje. Met een hapje en een drankje was het goed toeven.
Om zes uur pakte Heico Wansink de
microfoon en heette iedereen welkom. “Kom allen wat dichterbij
staan”, riep hij de menigte toe. Aan
het gehoor werd gevolg gegeven waarnaar hij de microfoon overgaf aan
SBS6 presentator Hans Kraay jr.
“Ik ben graag in deze omgeving. Als je
in Doetinchem langs het Slingelandziekenhuis rijdt en je komt door Keijenborg hier naar Hengelo toe, dan heb
je een goed gevoel”, zei Kraay. Daarmee kreeg hij het publiek meteen al
op zijn hand.
Hans Kraay, die in de jaren negentig
speelde voor De Graafschap, bewaard
goede herinneringen aan de Doetin-

Er is contact. De winnares komt er zo aan!

Enkele honderden bezoekers waren aanwezig.

niet uit Doetinchem. Maar uit Hengelo: Henny de Ruiter uit Hengelo heeft
de auto gewonnennnn…!”.

Henny de Ruiter die niet aanwezig
was, werd van huis opgehaald. Eenmaal in de feesttent kwam ze op verhaal. “Ik had Hans Kraay aan de telefoon, maar ik geloofde het niet”, was
haar eerste reactie. “Eerst dacht ik, ze
hebben mij voor de gek. Ik dacht, jij
praat maar! Later drong het tot mij
door en herkende ik de stem ook wel”.

Henny wist ook niet dat Hans de prijsuitreiking deed. “Ik was gewoon thuis
en was de trekking helemaal vergeten”, bekende de Hengelose. “Maar
hier reken je toch ook niet op! Het is
een bijzondere ervaring en het voelt
ook heel apart. En normaal schrijf ik
nooit mijn eigen naam ergens op en
nu deze keer wel. Gek hé! Jammer dat
ik vanaf het begin er niet bij was. Maar
hier reken je toch helemaal niet op”,
zegt ze voor de zoveelste keer terwijl
ze de bos bloemen in haar hand heeft.

Heico Wansink van AH Hengelo bedankte na afloop iedereen voor de grote opkomst. Een extra pluim gaf hij
aan zijn medewerkers voor de grote inzet. De volgende keer is er geen autoactie bij AH Hengelo. Wel komt er iets
anders voor in de plaats. “Wat dat is,
houden we nog geheim”!
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Kapelweg 14 • 7233 SC Vierakker
Tel. (0575) 44 14 34 • www.den4akker.nl

VOLOP ASPERGES
natuurlijk met
ei / ham / zalm / wijn / etc.
Kijk ook op www.den4akker.nl
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ALLEEN BIJ RUESINK

ONZE INKOOP IS ÚW VOORDEEL!

ÖËjËjÁËÝjËÝ?ÍËajÁÄÍjÖ~Ë~jMÁÖj·Ë
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Citroën Grand C4 Picasso 1.8 16V Prestige
incl. metallic lak, airconditioning, dakrails
en aﬂeveringskosten € 29.210
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Ruesink inkoopkorting € 1.220

VËÁMjaÄ~jÝj~ËÊË+Ájw¬??ÍÄ~

Meeneemprijs
€ 27.990
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OP=OP!

* Vraag naar de voorwaarden. Uit voorraad geleverd. Vraag naar de beschikbare uitvoeringen. Afgebeeld model kan afwijken van de standaardmodellen.
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Openingstijden
ma. t/m vr. 10.00 - 12.00 uur 13.00 -19.00 uur
zat. 10.00 - 17.00 uur

GOOR
Laarstraat 33, tel: 0547-274018

DOETINCHEM
Grutbroek 6, tel: 0314-323500

RUURLO
De Venterkamp 11, tel: 0573-452004

ZUTPHEN
De Stoven 16a, tel: 0575-570075

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

www.ruesink.nl

Sanitiem nu ook in hengelo
8ËjËjjÁËwÁ?ÍjËÜjÁËãjËajÄÍÜjÁj~·Ë
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Ongelooflijk veel
MATERIALEN tegen

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

MET ONZE ZORG KUNNEN
MONUMENTEN EEUWEN VOORUIT

Mensink
Omheining
Gevraagd:
jonge enthousiaste
medewerkers m/v
voor het plaatsen van hekwerken

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

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

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

* voor langere periode
* 5-daagse werkweek
* rijwbewijs is ’n pré
* geen 8-17 uur mentaliteit

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.

Mensink Omheining
Hengelo (Gld.)
tel. 06-53 928 228
Nieuwe cursus

Dagelijkse verzorging op basis

vanaf zaterdag 21 april

JANNIE NIJKAMP, Warnsveld
tel. (0575) 52 13 16

in Ruurlo

6 lessen voor

€ 65,00

Wij zijn actief als totaalinstallateur
in de gehele Achterhoek

''Die deodorant is toch wel
alderbastend fijn''

Nordic Walking

van Pure

Aloë Vera produkten.

www.sanitiem.nl

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

van 9.00 -10.30 uur
Het restaureren en onderhouden van monumentale gebouwen en
andere objecten vereist veel ervaring, toewijding, ambachtelijke
vaardigheden en speciﬁeke knowhow. Burgers van der Wal heeft
een specialistische afdeling die zich uitsluitend bezighoudt
met monumentenzorg en die daarvoor zeldzame technieken
beheerst. Zo blijven monumenten mooi en sterk als vanouds.

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

SOS TELEFONISCHE HULPDIENST
ALTIJD TIJD VOOR EEN GESPREK

5 eurocent p.m.

0900 -0767

Reparatie van alle merken
wasautomaten, koelkasten
en diepvriezers

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

Tel. (0575) 46 18 06
Mobiel: 06 53553304
Zonnestraat 13, Hengelo (Gld.)

"Een
hypotheek
die bij ons
past"

I.v.m. fax telefoon lang over laten gaan!

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

“Waar vindt je álle hypotheek-aanbieders en
alle hypotheek-voorwaarden onder één dak?
Bij Memelink & Bergervoet hebben we vele
opties bekeken en de beste keus gemaakt!
Want als onafhankelijk adviseurs kunnen ze

Assurantiën en financiële diensten

bijna alle hypotheekverstrekkers adviseren!”

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

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

tomica
Goossens ADS
KLE DING

Uw adres voor VR IJETIJ
Ruime keuze in zomerjassen,
capribroeken, korte broeken,
shirts en blouses

U doet het met de machines van Stiga - Eliet Metabo - Stihl - John Deere - Kärcher - Viking.
Voor professional en doe-het-zelver

U vindt ze natuurlijk bij:

Nu al diverse vrijetijdskleding

JAN de WINKEL b.v.

met

landbouwmechanisatie- en construktiebedrijf
tuin- en parkmachines

50% KORTING

MIS HET NIET EN KOM NAAR

www.jandewinkel.nl - info@jandewinkel.nl
Eerbeekseweg
19 - 6971
LB Brummen
Telefoon0575
057544
5616
1488
98 / tevens: Zelhemseweg
22a,
PTLB
Hengelo
(gld)
Telefoon
0575
Zelhemseweg
22a, 7255
PT Hengelo
(gld) Telefoon
Eerbeekseweg
19 7255
- 6971
Brummen
Telefoon
0575
56 44
14 16
98 88

Motorraces

www.concact.nl

• International Classic Grand Prix
• 3 landen cup
• alle belangrijke ONK klassen
• spectaculaire pauzeacts
• live muziek
• activiteiten voor jong en oud

Veel keus uit een groot assortiment

(Gld.)
Steenderenseweg 11 • 7255 KC Hengelo
mica.nl
Tel.: (0575) 46 21 39 • www.goossensato

Hengelo Gld.

Expert Arendsen heropend
en Enorm Arendsen geopend

Zaterdag 5 mei
8.30 uur Start trainingen
20.00 uur Hamove party m.m.v. de band ‘Kas Bendjen’
Zondag 6 mei
8.30 uur Start warm-up
10.30 uur Start wedstrijden
Zie ook www.hamove.nl

Gezamenlijk concert
Concordia
Op 23-03-2007 had de malletband een
gezamenlijk concert in de sporthal"de
kamp" die met succes is uitgevoerd. Alle aanwezigen konden genieten van de
concert-stukken die de malletband
ging uitvoeren. Dit concert concert
was al vast een voorproefje voor de
concours die er aan stond te komen op
14-04-2007.

concert aan te geven, waardoor de malletband leden muzikaal volgden. Nog steeds
was er de spanning en die bleef ook tot
het einde. De grootste spanning was toch
wel toen Eleni gespeeld moest worden bij
sommige muziekanten, vooral aan de
melodieuze kant. Dit is geen nummer die
je zomaar weg slaat, uiterste concentratie
was geboden.

Op 14-04-2007 om 7.45 uur was het dan
zover, alle malletband leden stonden
klaar voor vertrek richting Hattem waar
het concours plaats zou vinden. Natuurlijk was er bij aankomst toch nog wel enige nervositeit te bespeuren bij sommige
leden, maar dat mocht de pret niet drukken onderling want er werd toch ook nog
wel gelachen. Natuurlijk staat de malletband onder begeleiding van Emile Laarveld die met vol goede moed de leden de
laatse kneepjes van het vak onder de knie
probeerde te krijgen tijdens de inspeel
sessie in een aparte ruimte.

Tot de laatste tel bleef het goed vond men
maar natuurlijk beslist de jury. Toen
Emile de laatste tel had aangegeven van
ons optreden konden we weer de zaal uit
om alles op te ruimen zodat de volgende
band kon optreden en werden we bedankt door de jury. Gelukkig hoefden we
niet erg lang te wachten op de uitslag
maar de tijd die we hadden werd goed benut om tot rust te komen.

Na het inspelen kon men alle instrumentaria weer verhuizen naar een wachtruimte en kon men wachten tot men in
de zaal geroepen werd om daar de instrumentaria weer op te bouwen. Toen was
het zover, alles en iedereen stond strak in
het gelid voor de jury en het publiek.
Nu kwam het er op aan gaan we van de 3e
naar de 2e divisie of blijven we in de 2e
met voldoende punten. Natuurlijk nam
Emile de aftrap door de eerste tel van het

Eindelijk kwam de uitslag, nadat anderen waren geweest werd Concordia opgeroepen. Vol verwachting werd aangehoord wat de bevindingen van de jury
waren, veel gejuich en felicitaties over en
weer toen bekend werd dat we 81,75 punten hadden gescoord. Toch nog goed voor
een eerste plaats in de 3e divisie. Er werd
natuurlijk weer gelachen en we konden
de terugreis aanvaarden. Eenmalig in het
clubgebouw aangekomen stonden Ans en
Gerry klaar met de koffie en is er nog een
tijdje nagepraat onder het genot van een
borreltje met friet. Al met al was dit voor
de malletband van Concordia een geslaagde dag.

In de winkel van Expert Arendsen is een ruime LCD- en PlasmaTV-wand ingebouwd.
Veel complimenten kreeg de familie Arendsen tijdens de heropening
van Expert Arendsen en de opening van Enorm Arendsen. Het bedrijf
is afgelopen donderdag verhuisd naar het nieuwbouwpand aan de
Kerkstraat 2 in Hengelo. Na de opening was er ’s avonds open huis die
druk werd bezocht. “Wat een prachtige winkel en een aanwinst voor
Hengelo”, was één van de vele reacties van de bezoekers.
Vooraf aan de opening werden de
aanwezigen welkom geheten door
Richard Arendsen. Hij ging in op de
ontwikkeling van het bedrijf, de
groei en het ontstaan van het nieuwe pand. De opening werd verricht
door Mimi Arendsen samen met
haar kleinkinderen.
Met een grote houten hamer sloegen ze samen op een rode knop die
bevestigd was op een wasmachine.
Een sirene begon te loeien en tegelijk gingen alle geblindeerde ramen
van de twee winkels naar boven. Onder luid applaus ging de familie
Arendsen naar binnen gevolgd door
het personeel en de genodigden.
De voorgevel aan de buitenkant is
maar liefst 35 meter lang en vormt
één geheel. Bij de hoofdingang is
een tegel in de muur gemetseld van
de oprichter van het bedrijf, Jan
Arendsen. Expert Arendsen en
Enorm Arendsen zijn twee aparte

winkels in één gebouw die onderling met elkaar verbonden zijn. Iedere winkel heeft zijn eigen entree. De
totale oppervlakte is 510 vierkante
meter.
De winkel van Expert Arendsen is
verhuisd naar het nieuwe pand,
maar Enorm Arendsen is nieuw.
Door de verhuizing van de Raadhuisstraat naar het naastgelegen
pand is de winkel van Expert Arendsen een stuk groter geworden. Daarmee kunnen ze u nog beter van
dienst zijn. Er is een ruime LCD- en
Plasma TV-wand ingebouwd zodat
Expert Arendsen de klant de nieuwste modellen kan laten zien. Expert
Arendsen is erkend verkoper van
Loewe apparatuur. Bovendien beschikt het Hengelose bedrijf nu ook
over een uitgebreid assortiment inbouwapparatuur.
In die nieuwe winkel Enorm Arendsen zijn de artikelen strak en ruim

gesorteerd en opgesteld. In de winkel is veel lichtinval en er is een ruime loopruimte tussen de lange
schappen.
De klant heeft een keus uit een
groot assortiment hand- en elektrisch gereedschap, ijzerwaren en
een uitgebreid assortiment voor
elektriciteit, water gas en cv. Verder
onder meer een sleutelservice, deurbeslag en diverse lijmen en kitten.
Daarnaast kunt u terecht voor alle
onderdelen die u tegenkomt voor in
en om uw huis.
Naast de winkel Expert en Enorm
heeft Arendsen ook een installatiebedrijf. Samen kunnen ze alles verzorgen in en om het huis. Het Hengelose bedrijf kan een kant en klaar
pakket aanbieden met de bekende
service die u van firma Arendsen gewend bent.
Door de heropening van Expert
Arendsen, de opening van Enorm
Arendsen en het bestaande installatiebedrijf Arendsen, hebben ze
eigenlijk alles onder één dak op het
gebied van alle techniek in de
woning. En natuurlijk met goede
service en deskundig advies.
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Molenbeek 26, Laren (Gld.)

Zoek jij voor de zomer nog een
leuke baan?
Wij zoeken leuke jonge dames
met een rijbewijs voor ons

PROMOTIE TEAM
Voor promoten van de merken
Shell, Opel en Chevrolet.
Interesse? Schrijf een brief naar:

Vraagprijs € 204.500,-- k.k.
B.g.:
hal, wc, woonkamer (ca. 28 m2) grenenvloer, luxe keuken, berging, schuurtje
(ca. 18 m2).
Verd.: 3 slaapkamers, badkamer, vaste trap
naar zolder (mogelijkheid extra slaapkamer).
Inhoud woning: ca. 300 m3
Perceel: 166 m2
Vierakkersestraatweg 26
7233 SG Vierakker
Tel.: (0575) 441331
www.lomanvastgoed.nl

Postbus 108, 7250 AC Vorden

VOOR EEN
ONVERGETELIJKE
VAKANTIE

Sanitair
om van te
dromen!
Het adres voor onkruidbestrijding in:
- Grasland
- Maisland
- en op verharding
(met detectie machine,
minimale milieubelasting)

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

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

“Medo geeft de landbouw een karakter!”

Warnsveld
Lochemseweg 26
(0575) 43 12 04

Aalten
Varsseveldsestraatweg 108
(0543) 46 12 05

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

Arnhem
Vlamoven 47
(026) 363 79 34

Hanzeweg 67, LOCHEM
Telefoon (0573) 25 82 09

Te huur

VAKANTIEWONING

www.badenbouwcentrum.nl

www.vakantieabruzzo.nl
www.contact.nl

WEEKBLAD

Nu ook op internet

Raalte
Zompstraat 10
(0572) 39 43 35

AUTOWINNAARS GEFELICITEERD, WAT ZULLEN WE NU GAAN DOEN!

SMITH
50 JAAR
MULTIPACK
+ gratis DVD
zak

3. HALVE PRIJS
49

MAGNUM IJS
ALLE VARIANTEN
doos 4 stuks
NU:

NU:

2e KRAT

ALLE COMBINATIES MOGELIJK

1.

99 DUJARDIN BLAUW

ORANJE
TOMPOUCES
DOOS 4 STUKS

ALLE A-MERKEN
KRATTEN BIER

VIEUX 100 cl
van 12.19 voor

2.

49

ALBERT HEIJN
MOLENHOEK

BAMI, NASI of
MIHOEN GORENG
ALLE VARIANTEN
bak 500 gram
NU:

RUNDERGEHAKT
VOORD. VERPAKT
kilo

9.

99

HENGELO (G)

NU:

2.

99

WITLOF
500 gram

0.

79

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

Open: ma. t/m do. 8.00 - 20.00 uur
vr. 8.00 - 21.00 uur za. 8.00 - 18.00 uur
ma. Koninginnedag 8.00 - 13.00 uur

1.

99

NU:

Winkelwagen

schieten!

Waar:
bij PLUS Eland, Raadhuisstraat 53, Hengelo (gld)
Wanneer:
zaterdag 28 april
Hoe laat:
van 12.00 tot 17.00 uur

Schiet de bal in de PLUS winkelwagen

en win fantastische prijzen
PLUS Eland - Hengelo Gld
Raadhuisstraat 53 T: 0575-463777 F: 0575-461766
Openingstijden:

maandag - vrijdag
zaterdag

8.00 - 22.00
8.00 - 20.00

